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1.

JOHDANTO

Suomessa alueellinen kalatalousryhmätoiminta käynnistettiin vuonna 2008. Lähtökohtana on
ollut Leader-mallisen toiminnan soveltaminen alueellisen elinkeinokalatalouden edistämiseen Euroopan kalatalousrahaston toimintalinjan IV mukaisissa toimissa. Suomessa kalatalousryhmiä on perustettu kahdeksan ja näistä toiminta-alueiltaan laajimpia ovat Itä-Suomen
kalatalousryhmä, Kainuun ja Koillismaan Kalaleader sekä Pohjois- ja Itä-Lapin kalatalousryhmä. Kalatalousryhmätoiminta ei vielä kata koko Suomea, mutta positiivisten kokemusten
myötä tilanne parantunee jos kalatalousryhmätoimintaa jatketaan uudella ohjelmakaudella
2014-2020.
Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelman 2007-2013 väliarvioinnissa vuonna 2011
(Ramboll 2011) todettiin, että suurin osa EKTR-rahoitteisista hankkeista on ollut luonteeltaan
yksittäisiä elinkeinonharjoittajia tukevia investointihankkeita. Rahoitettaviin kehittämishankkeisiin toivottiin lisää kunnianhimoa ja niihin tulisi saada enemmän elinkeinoa kehittävää
otetta. Kalatalousryhmät ovat kehittämishankkeiden osalta olleet alueellisesti merkittävässä
roolissa. Väliarvioinnin mukaan kalatalousryhmät omaavat paremmat mahdollisuudet kehittää omia alueitaan ja huomioida niiden erityispiirteet. Tämä oman toiminta-alueen tunteminen näkyy kalatalousryhmien laatimissa kehittämisohjelmissa ja rahoitettujen hankkeiden
paikallislähtöisyydessä.
Itä-Suomen kalatalousryhmä sekä Kainuun ja Koillismaan Kalaleder ovat päätyneet tekemään
yhteistyössä oman väliarvioinnin ennen nykyisen ohjelmakauden päättymistä. Väliarvioinnin
tavoitteena on arvioida kehittämisohjelmien toimeenpanon onnistumista, kuinka tuettu ja
toteutettu toiminta on edesauttanut ohjelmille asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä
minkälaista lisäarvoa ja merkitystä paikallinen kehittämisohjelmat ovat tuoneet toimintaalueille. Arvioinnissa tarkasteltiin kummankin ryhmän toimintaa tutustumalla hankeaineistoon ja haastattelemalla hanketoimijoita. Haastattelu kohdistettiin myös kalatalousryhmätoiminnassa mukana olleisiin toimijoihin, kuten ELY-keskusten kalatalousasioista vastaaviin
viranomaisiin ja alueellisiin Leader-ryhmiin.
Yhteinen arviointityö mahdollistaa ryhmien kokemusten vaihdon ja toimintamallien vertailun. Väliarvioinnin tavoitteena ei kuitenkaan ole kahden ryhmän keskinäinen vertailu vaan
ensisijaisesti pyrkimys on siirtää onnistuneita toimintatapoja niiden välillä. Molemmat ryhmät ovat toteuttaneet omaa – alueelliset erityispiirteet huomioivaa – strategiaansa ja tämä
näkyy erityisesti niiden kautta rahoitettavaksi valittujen hankkeiden luonteessa.

2.

ALUEELLINEN KALATALOUSRYHMÄTOIMINTA

Suomessa toimivia kahdeksaa kalatalousryhmää rahoitetaan pääosin Euroopan kalatalousrahastosta (EKTR). Toiminta-alueiden kunnat ovat myös sitoutuneet rahoittamaan toimintaa
ja lisäksi mukana on myös yksityistä rahoitusta.
Ryhmien tavoitteena on toiminta-alueen kalatalouden suunnitelmallinen kehittäminen ja alan
toimijoiden aktivointi. Tarkoituksena on luoda ja tukea alueiden yhteistyötä. Ryhmät toimivat
alueellisena verkostona toimintaohjelman toteuttamisessa ja ovat laatineet alueelleen kalatalousstrategian.
Kalatalousryhmien yleisluontoisena tehtävänä on alueen alkutuotannonedellytysten parantaminen esimerkiksi kehittämällä sitä tukevan infrastruktuurin suunnittelua, alueen yritysten aktivointi ja kehittäminen sekä osaamisen ja kehittämistarpeiden kartoittaminen. Kukin kalatalousryhmä on omissa strategioissaan (kehittämisohjelmissaan) esittänyt omat näkemyksensä toiminta-alueen kehittämistarpeista.
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Kainuun ja Koillismaan kalaleader –ryhmän toimintaohjelmaa toteutetaan kolmen maakunnan alueella. Alueella toimii kolme maaseudun kehittämisyhdistystä, jotka ovat Myötäle ry,
Elävä Kainuu Leader ry ja Oulujärvi Leader ry (Kuva 1.). Myötäle ry on Koillismaan kuntien
muodostama toimintaryhmä, johon kuuluvat Lapin maakunnasta Posio ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnasta Taivalkoski ja Kuusamo. Kainuun maakunnasta kalaleader-toiminnassa
ovat mukana Elävä Kainuu Leader ry (aikaisemmin Kainuun Naisyrittäjyys Leader ry) ja Oulujärvi Leader ry. Kalaleaderin toiminta-alueeseen kuuluvat Kainuun kunnista Suomussalmi,
Kuhmo, Paltamo, Kajaani ja Vaala.
Itä-Suomen kalatalousryhmä toteuttaa toimintaohjelmaansa neljän maakunnan alueella, jotka
ovat Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo ja Etelä Karjala. Näissä maakunnissa toimii 11
maaseudun kehittämisyhdistystä ja kaikki alueen kunnat kuuluvat Itä-Suomen kalatalousryhmän toiminta-alueeseen. (Kuva 1.)

Kuva 1. Kainuun ja Koillismaan Kalaleder –ryhmän ja Itä-Suomen kalatalousryhmän toiminta-alueet.
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2.1. Lainsäädäntö
Elinkeinokalatalouteen liittyviä investointi- ja kehittämishankkeita tuetaan ohjelmakaudella
2007-2013 Euroopan kalatalousrahastosta (EKTR), jota ohjataan EU:n yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Näitä periaatteita ja tavoitteita noudattaen on asetettu Suomen elinkeinokalatalouden strategiasuunnitelma 2007-2013, jossa on
kuvattu Suomen kansalliset YKP:n mukaiset strategiset linjaukset. Suomen elinkeinokalatalouden strategiasuunnitelma ohjaa Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelman
2007-2013 toteuttamista. Toimintaohjelmassa on kuvattuna ne periaatteet, joiden perusteella
Euroopan kalatalousrahaston rahoitustukia ohjataan ja toteutetaan. Lisäksi elinkeinokalatalouden tukipolitiikkaa on ohjattu kansallisen tason säädöksillä sekä linjauksilla.
Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) vastaa Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelman täytäntöönpanosta. MMM
antaa Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle
myönnettävistä tuista annetun lain (1447/2006) nojalla kansallisia linjauksia ja ohjeita. Näillä
varmistetaan sekä toimintaohjelman tarkoituksenmukainen toteuttaminen että tuensaajien
yhdenvertainen ja tasapuolinen kohtelu. Alueellisten ELY-keskusten tulee toteuttaa päätöksenteossaan tarkoituksenmukaisuusharkintaa, mikä mahdollistaa tapauskohtaisten erityispiirteiden huomioimisen.
Kalatalousryhmätoiminta mainitaan useissa Euroopan kalatalousrahastoa koskevissa säädöksissä sekä Suomen elinkeinokalatalouden strategiasuunnitelmassa ja toimintaohjelmassa. Näitä kohtia käsitellään seuraavissa alaotsikoissa.

2.1.1. EU: säädökset
Neuvoston asetus (EY) N:o 1198/2006 Euroopan kalatalousrahastosta (kalatalousrahastoasetus) on perustana Euroopan kalatalousrahastolle nykyisellä ohjelmakaudella 2007-2013.
Asetuksen IV osaston alla on käsitelty artikloissa 21 – 46 ne periaatteet, joiden perusteella eri
toimintalinjoista rahoitettavia hankkeita voidaan tukea. Luvussa IV, joka sisältää artiklat 43 –
45 käsitellään toimintalinjaa 4 – kalastusalueiden kestävä kehitys. Artiklassa 43 käsitellään
tuen soveltamisalaa, artiklassa 44 tukikelpoisia toimenpiteitä ja artiklassa 45 kalastusalueiden kestävään kehitykseen osallistumista.
Komission asetus (EY) N:o 498/2007 Euroopan kalatalousrahastosta annetun asetuksen
1198/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä määrittää toimintalinjaa 4
koskevissa kohdissa paikallisen kehittämisstrategian yksityiskohtia. Kalatalousryhmää suoraan koskevia säädöksiä on jaksossa 4, joka sisältää artiklat 21-25. Artiklat ovat sisällöltään
seuraavanlaisia: 21 Tavoitteet ja toimenpiteet, 22 Toimintalinjan 4 maantieteellinen soveltaminen, 23 Ryhmien valintamenettelyt ja –perusteet, 24 Paikallinen kehittämisstrategia ja 25
paikallisen kehittämisstrategian täytäntöönpano.

2.1.2. Kansallinen strategia ja toimintaohjelma, kansalliset säädökset
Suomen elinkeinokalatalouden strategiasuunnitelma 2007-2013 esittää periaatteet, joiden mukaan alueellisia toimintaryhmiä kehitetään. Suomen strategiset valinnat yhteisen kalastuspolitiikan osa-alueilla kohdassa D (s. 15) on toimintalinjaa 4, Kalatalousalueiden kestävä kehittäminen, koskevia linjauksia.
Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelma 2007-2013 tarkentaa toimintalinjaa IV koskevia strategisia linjauksia (s. 46-48).
5

Laki Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle
myönnettävistä tuista 1447/2006 (kalatalousrahastolaki) sisältää yksityiskohtaisia kalatalousryhmätoimintaa koskevia tehtäväkuvauksia. Tämä laki sisältää muutossäädöksen
22.12.2009/1504, jossa on mm. säädetty ELY-keskuksen kalatalousryhmätoimintaa koskevat
tehtävät. Lain 1447/2006 12 §:n 2 momentti määrittää hankkeiden käsittelystä seuraavaa:
”Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää kalatalousrahastoasetuksen IV osaston IV luvun mukaista tukea koskevasta hakemuksesta lausunnon siltä kalatalousryhmältä, jonka toimialueella tuettava toimenpide pääosin toteutetaan. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi päättäessään tuen
myöntämisestä poiketa lausunnosta, jos tuen myöntäminen on Euroopan yhteisön tai kansallisen lainsäädännön taikka toimintaohjelman tai kalatalousrahastoasetuksen 45 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun paikallisen kehittämisstrategian vastaista. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi lisäksi poiketa lausunnosta, jos hankkeiden rahoittamiseen varatussa kalatalousryhmän rahoituskehyksessä ei
ole määrärahaa hankkeen rahoittamiseksi.”

Lain 14 §:ssä määritetään Kalatalousryhmän tehtävät, joka on säädetty lakiin seuraavasti:
”Kalatalousryhmä vastaa oman alueensa elinkeinokalatalouden kehittämistä koskevan, kalatalousrahastoasetuksen 45 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun paikallisen kehittämisstrategian toteuttamisesta,
seurannasta ja siitä tiedottamisesta.
Kalatalousryhmän tulee antaa 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu lausunto tukihakemuksen myöntämisen tarkoituksenmukaisuudesta paikallisen kehittämisstrategian tavoitteiden kannalta.
Kalatalousryhmän toiminnassa noudatetaan hallintolakia, kielilakia ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia. Kalatalousryhmän päätöksentekoon osallistuvien henkilöiden toimintaan
sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä heidän hoitaessaan kalatalousryhmälle säädettyjä tehtäviä. Tehtäviä hoidettaessa aiheutetun vahingon korvaamisesta on voimassa,
mitä vahingonkorvauslaissa säädetään.”

Valtioneuvoston asetus Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista 639/2007 sisältää kalatalousryhmiä koskevia kohtia luvussa 2. Kalatalousryhmien valintamenettely on säädetty 4 §:ssä ja kalatalousryhmien valintaperusteet on säädetty 5 §:ssä. Paikallisesta kehittämisstrategiasta on säädetty 6 §:ssä seuraavasti:
”Paikallisen kehittämisstrategian tulee sisältää yhteisön lainsäädännössä asetettujen vaatimusten lisäksi:
1) kalatalousryhmän toiminta-alueen, hallintomallin ja henkilöresurssien määrittely;
2) paikallisen kehittämisstrategian tavoitteet;
3) paikallisen kehittämisstrategian toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi;
4) kustannusarvio, jossa on eritelty julkinen ja yksityinen rahoitus vuosittain sekä hallinnointikustannukset ja osoitettu kuntien taloudellinen sitoutuminen esitettyihin toimenpiteisiin;
5) kuvaus toimenpiteiden yhteensopivuudesta muihin Euroopan unionin osarahoittamiin strategioihin ja ohjelmiin sekä kalatalouden strategioihin;
6) analyysi alueen elinkeinokalataloudesta.”

Laki 639/2007 7 § sisältää kalatalousryhmille jaettavan rahoituksen määräytymisperusteet.

2.2. Kalatalousryhmien toimintaohjelmat
Jokainen kalatalousryhmä on laatinut alueelliset kehittämisstrategiat, joissa on otettu kantaa
myös siihen minkälaisiin toimiin tukea on alueellisesti tarkoituksenmukaista suunnata ja
minkälaisilla lisäehdoilla tukea voidaan myöntää. Valtioneuvoston asetuksessa 639/2007 on
säädetty kehittämisstrategian sisällöstä (kts. kohta 2.1.2.).
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2.2.1. Itä-Suomen kalatalousryhmä
Itä-Suomen kalatalousryhmän kehittämisohjelmaa ”Jottei tiputtais veneestä” on toteutettu
Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Alue jakaantuu
11 maaseudun kehittämisjärjestön (Leader-toimintaryhmät) kesken neljän maakunnan alueella. Toiminnassa mukana olevat Leader-järjestöt ovat esitetty kuvassa 1.
Kehittämisohjelman toteutuksen tavoitteena on kehittää alan paikallisia vahvuuksia, hyödyntää olemassa olevat mahdollisuudet entistä paremmin sekä puuttua alan heikkouksiin ja uhkatekijöihin. Toiminta-alue on vahvaa sisävesikalastuksen ja kalastusmatkailun seutua, mikä
on pyritty huomioimaan valituissa painopistealueissa ja niihin liittyvissä kehittämistavoitteissa.
Ohjelman toteuttamisesta vastaa Rajupusu Leader ry:n organisaatioon siirretty Kalajaosto
(aiemmin toiminnasta vastasi Piällysmies ry). Toiminta-alueen muut Leader-ryhmät osallistuvat osaltansa kehittämisohjelman toteuttamiseen. Kalajaostossa on jokaisesta maakunnasta
neljä varsinaista jäsentä seuraavasti: yksi ammattikalastaja, kalankasvattaja- tai jalostaja; yksi
kalatalouden koulutuksen tai neuvonta-alan edustaja; yksi matkailun, verkostoitumisen tai
yritystoiminnan asiantuntija; yksi Leader-ryhmän edustaja. Lisäksi Kalajaostossa on maakuntakohtaisesti valitut 1. Ja 2. varajäsen sekä tarvittaessa jaosto voi kutusa muita asiantuntijoita
ja osaajia kuultavaksi kokouksiin. Jaoston jäsenen toimikausi on kolme vuotta ja jäsenistä
puolet on kerralla erovuorossa. Sihteerinä ja esittelijänä toimii aktivaattori.
Hankkeet tulevat jaoston käsiteltäviksi, lain 1447/2006 12 §:n 2 momentin mukaisesti, EteläSavon ELY-keskuksen lähettämän lausuntopyynnön perusteella. Jaosto käsittelee hankkeita
hakuerissä ja antaa niistä lausunnon.
Hankkeet arvioidaan ohjelmassa esitettyjen valintakriteerien perusteella: hankesuunnitelma
on selkeä, tavoitteet selkeät ja saavutettavissa, hankesuunnitelma on ohjelman tavoitteiden
mukainen ja se toteuttaa Suomen elinkeinokalatalouden strategiasuunnitelmaa 2007-2013
sekä Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelmaa 2007-2013; hanke on paikallislähtöinen ja kohderyhmän edustaja/t mukana hankkeen suunnittelussa; hanke on Leaderperiaatteiden mukainen; hankkeella on jatkuvuutta; hankkeen tulos on laajemmin hyödynnetävissä.
Itä-Suomen kalatalousryhmän toiminnan strategisena tavoitteena on kehittää alan vahvuuksia, hyödyntää olemassa olevat mahdollisuudet nykyistä paremmin sekä puuttua alan heikkouksiin ja uhkatekijöihin.
Ohjelman painopistealueet ja tavoitteet ovat seuraavia (1 – 4):
1. Kalastusmatkailu on ohjelmassa nostettu yhdeksi potentiaalisimmista kehittämiskohteista.
Kalastusmatkailusta tuettavat toimenpiteet ovat: a) kalastusmatkailuun liittyvän infran suunnittelu ja kehittäminen, b) kalastusmatkailuun liittyvät kalustoinvestoinnit (kalastusvälineet,
turvallisuusvarusteet ym.), c) ohjelmapalvelutuotteiden kehittäminen ja testaus, erityisesti
ulkomaisille turisteille soveltuvien tuotteiden kehittäminen, d) markkinointiyhteistyön kehittäminen ja markkinointimateriaali, erityisesti ulkomaille suunnatun markkinoinnin kehittäminen ja e) kalastusta harjoittavien yritysten toiminnan laajentaminen kalastusmatkailuun.
Tavoitteet: uudet yritykset 8 kpl, olemassa olevien yritysten toteuttamat investoinnit 8 kpl,
uudet työpaikat 5 htv, säilytetyt työpaikat 15 htv, uudet kalastusmatkailutuotteet 10 kpl.
2. Yhteistyö ja verkostoituminen sisältää seuraavat toimenpiteet: a) paikallisten, alueellisten,
kansallisten ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen rakentaminen, b) yhteistyö elinkeinon ja
7

tutkimuksen välillä (uuden tietotaidon hyödyntäminen ja tutkimushankkeet), c) yhteismarkkinoinnin suunnittelu ja kehittäminen, d) yhteistyön kehittäminen elinkeinon, kalastusalueiden omistajien sekä alan vapaaehtoistoimijoiden välillä, e) kalastusmatkailuyritysten ja
muiden alan toimijoiden yhteistyön ja verkostoitumisen kehittäminen, f) yhteistyö Suomen
muiden kalatalousryhmien kanssa ja g) yhteisostot.
Tavoitteet: uudet yhteenliittymät / verkostot 8 kpl, tutkimushankkeet 4 kpl, alan yrittäjien
yhteiset markkinointitoimenpiteet 10 kpl, käyttöön otetut uudet toimintamallit 5 kpl, syntyneet uudet kansainväliset verkostot 2 kpl.
3. Toimijoiden osaamisen kehittäminen sisältää: a) laatukoulutus ja laatusertifiointi, b) miten
luodaan verkostoja ja miten niissä toimitaan? Yhteistyön kehittämiseen ja verkostojen luomiseen liittyvä koulutus, c) alan yrittäjien yrittäjävalmiuksien parantaminen (liiketoiminnan
suunnittelu, tuotteistus, markkinointi, jatkojalostus, ym.), d) alan yritystoiminnan jatkuvuuden edistäminen, uusien yrittäjien ja erityisesti nuorten rekrytointi mukaan alalle ja e) alalla
jo olevan koulutuksen kehittäminen ja markkinointi.
Tavoitteet: järjestetyt koulutukset 15 kpl, koulutuksiin osallistuneet 100 hlö, oppilastyöpäivät
300 kpl, uudet koulutusmallit 4 kpl.
4. Kaikille painopistealueille yhteiset toimenpiteet ovat: a) erityyppisten kartoitusten, selvitysten ja suunnitelmien laatiminen ja teettäminen tarpeellisista, alan kehittämisen kannalta
tärkeistä asioista, b) uusien innovatiivisten kokeilujen toteuttaminen, c) hyvien käytäntöjen
levittäminen ja d) alan yrittäjille ja muille toimijoille sekä kuluttajille suunnattu tiedotus ja
aktivointi.
Tavoitteet: a) Itä-Suomen kalatalousryhmän alueelle saadun kalatalouden ja kalastusmatkailun kehittämis- ja investointituen määrä – tavoitteena kasvattaa saadun tuen määrää 60 %:lla
nykyisestä tasosta. b) Itä-Suomen kalatalousryhmälle tulleiden kalatalouteen ja kalastusmatkailuun liittyvien rahoitushakemusten määrä – 10 hakemusta. c) Kalatalous- ja kalastusmatkailuyrityksille ja muille alan toimijoille järjestetyt tiedoitus- ja aktivointitilaisuudet sekä niihin osallistuneet henkilöt – 10 tilaisuutta, yht. 20 osallistuja, joista miehiä 15 ja naisia 5.

2.2.2. Kainuun ja Koillismaan Kalaleader
Kainuun ja Koillismaan Kalaleader –kehittämisohjelmaa 2007 – 2013 on toteutettu kolmen
Leader yhdistyksen alueilla 12.6.2008 alkaen, jolloin maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi
esitetyn toimintaryhmäohjelman (Kainuun ja Koillismaan Kalaleder-ohjelma 2007-2013).
Varsinainen toiminta aloitettiin 6.10.2008, jolloin Kalaleader –ohjelman aktivaattori aloitti
toimintansa.
Toimintaryhmäohjelmaa on toteutettu Oulujärvi Leaderiin kuuluvissa Kajaanin, Paltamon ja
Vaalan kunnissa, Myötäle ry:n Posion, Kuusamon ja Taivalkosken kunnissa sekä Elävä Kainuu
Leaderiin kuuluvissa Kuhmon ja Suomussalmen kunnissa.
Oulujärvi Leader ry toimii Kalaleaderin vastaavana hakijana ja hallinnoijana. Ryhmän toimintaohjelmaa toteuttaa Oulujärvi Leader ry:n lisäksi Elävä Kainuu Leader ry ja Myötäle ry. Toimintaohjelman tavoitteena on ollut, että jokainen yhdistys hoitaa tiedottamista omalla toiminta-alueellaan ja osallistuu käytännön tasolla ohjelman toteuttamiseen.
Ohjelman toteuttamista ohjaa ja seuraa Oulujärvi Leader ry:n organisaatioon perustettu kalatalousjaosto. Jaostossa on yhdeksän jäsentä ja yhdeksän varajäsentä siten, että kunkin ohjelmaa toetuttavan Leader-ryhmän alueelta on kolme edustajaa ja kolme varajäsentä. Jaoston
jäsenet edustavat Leader-ryhmien hallituksia, kalatalousyrittäjiä, elinkeinoa edustavia järjes8

töjä ja muita elinkeinoon liittyviä läheisesti liittyviä tahoja. Jäsenten valinnoissa pyritään
myös kuntatasolla alueelliseen kattavuuteen. Jaostossa sihteereinä ja esittelijöinä toimivat
Leader-yhdistysten toiminnanjohtajat. Jaoston kokonpano on valittu toimikausiksi 2008 –
2010 ja 2011 – 2013. Jaosto voi tarvittaessa kutsua asiantuntijoita päätöksenteon avuksi.
Hankkeet tulevat jaoston käsiteltäviksi, lain 1447/2006 12 §:n 2 momentin mukaisesti, Kainuun ELY-keskuksen lähettämän lausuntopyynnön perusteella. Jaosto käsittelee hankkeita
hakuerissä ja antaa niistä lausunnon. Lausunto voi olla myönteinen hakemuksen mukaisesti,
myönteinen hakemuksesta poiketen ja kielteinen eli hanketta ei esitetä rahoitettavaksi. Lausunto on aina perusteltava ja toimintaohjelmassa on korostettu perustelun tärkeyttä mikäli
jaosto ei esitä hanketta rahoitettavaksi tai sitä esitetään rahoitettavaksi hakemuksesta poiketen. Kalatalousjaosto laatii jokaisesta hankkeesta oman arviointilomakkeen, jossa hanke arvioidaan kehittämisohjelman vaatimusten ja valintakriteerien mukaisesti. Hankkeen tulee noudattaa myös Leader-periaatteita.
Jaoston antamat lausunnot annetaan tiedoksi Oulujärvi Leaderin hallitukselle, jonka jälkeen
lausunto voidaan allekirjoittaa. Lausunto
Ohjelman strategiseksi tavoitteeksi on asetettu kalatalouden osaamisen lisääminen ja uusien
toimeentulomahdollisuuksien luominen kunta- ja maakuntarajat ylittäviä verkostoja muodostamalla. Tuloksena tästä on elinkeinokalatalouden kehittyvä ja uudistuva paikallinen klusteri
jolla on monipuoliset ja laajat yhteistyöverkot. Tämä turvaa elinkeinon jatkuvuuden ja tekee
siitä houkuttelevan sekä taloudellisesti kannattavan.
Ohjelmassa on kaksi päätoimintalinjaa (1, 2) ja niissä on useita alakohtia:
1. Tuotteiden saaminen markkinoille, sisältää: Logistiikan kehittäminen, Teknologian kehittäminen, Tietotekniikan hyödyntäminen, Yhteistyön lisääminen, Jalostusasteen nostaminen,
Uudet markkinalähtöiset tuotteet, Lähiruoka ja yhteistyö matkailualan kanssa ja Vientiosaamisen lisääminen.
2. Elinkeinon vahvistaminen ja uudistaminen, sisältää: Työhyvinvointi ja ergonomia, Osaamisen kasvattaminen, Jatkuvuuden turvaaminen ja Myönteisen kuvan luominen kalatalouden
alalle
Toimintalinjojen alakohdat sisältävät tavoitteet ja esimerkkejä niiden toteutuksesta.
Ohjelman toteuttamisen tuloksille on asetettu määrällisiä ja laadullisia tavoitteita. Määrällisä
tuloksia ovat: a) Uusia yrityksiä 3 kpl, joista yhteistoimintayrityksiä 2 kpl. b) uudet koko- tai
osa-aikaiset työpaikat 10 kpl. c) Sukupolvenvaihdokset ja yrityskaupat 5 kpl. d) Uudet tuotteet tai palvelut 20. e) Järjestettyjen koulutus- ja tiedotustapahtumien määrä 100 kpl, joissa
osallistujien määrä 750 hlö. Hankkeisiin osallistuneiden yritysten määrä 50 kpl.
Laadullisia tuloksia ovat: a) Tuotteiden ja palvelujen laatu paranee. Esimerkkejä mittareista:
laadittujen laatujärjestelmien määrä kpl ja systemaattisesti kerätyn asiakaspalautteen avulla
saatu tieto. b) Omaehtoisuuden ja aktiivisuuden lisääntyminen. Esimerkkejä mittareista:
hankkeiden lukumäärä ja hankkeisiin osallistuneiden yritysten määrä, uusien yhteistyöverkostojen määrä, koulutus- ja tiedotustilaisuuksien osallistujamäärä kasvaa ohjelmakauden
aikana. c) Osaamisen lisääntyminen. Esimerkkejä mittareista: koulutuspäivien lukumäärä. d)
Uudet yhteistyömuodot ja –suhteet. Esimerkkejä mittareista: elinkeinokalatalouden toimijat
voivat nimetä uusia yhteistyötahoja /verkostoja. e) Klusteroitumisen piirteitä on nähtävillä.
Esimerkkejä mittareista: klusteripiirteet voidaan kuvata sanallisella selvityksellä.
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3.

ARVIOINNIN TOTEUTTAMINEN

Arviointi perustuu hankeaineistoon ja yhteistyökumppaneille sekä tukea hakeneille suunnattuun kyselyyn. Ryhmien kautta rahoitettujen hankkeiden hankeaineisto sisälsi ELY-keskusten
hankepäätökset ja EKTR-reksiteristä saatavia raportteja (indikaattorit, maksatus). Kalatalousryhmät toimittivat hankkeiden käsittelyyn liittyvät pöytäkirjaotteet ts. lausunnot hankkeiden sopivuudesta kehittämisohjelmaan.
Arviointia varten kalatalousryhmiä hallinnoivia Leader-yhdistyksiä ja ELY-keskuksia pyydettiin kertomaan toiminnan organisoinnista käytännön tasolla.

3.1. Sähköpostikysely
Sähköpostitse tehty kysely suunnattiin kalatalousryhmien toimintaohjelman toteutusalueen
ELY-keskusten Euroopan kalatalousrahastosta vastaaville viranomaisille, maaseudun kehittämisjärjestöjen toiminnanjohtajille sekä Kalatalouskeskusten toiminnanjohtajille ja kalatalousneuvojille. Kysely pyrittiin suuntaamaan tahoille, jotka ovat olleet kehittämässä kalatalousryhmätoimintaa tai ovat nykyisin osallisina ryhmän toiminnassa. Kalatalouskeskukset ovat
olleet useissa kalatalousryhmien kautta rahoitetuissa hankkeissa toteuttajina tai hallinnoijan
roolissa, joten osa Kalatalouskeskusten henkilöistä vastasi kyselyyn hankekohtaisten puhelinhaastattelujen kautta. Sähköpostitse tehdyn kyselyn kysymyksistä suurin osa oli samoja,
joita oli kysytty Suomen elinkeinokalatalouden väliarvioinnissa (Ramboll 2012).
Kysymykset esitettiin väitteiden muodossa (kysymykset i – xv) ja vastausvaihtoehdot olivat: 1
(Täysin eri mieltä); 2 (Jokseenkin eri mieltä); 3 (Lähes samaa mieltä); 4 (Täysin samaa mieltä); 5 (En osaa sanoa). Kysymyksiin xvi – xxi pyydettiin vastaamaan kirjallisesti. Suomen elinkeinokalatalouden väliarvioinnissa (Ramboll 2012) esitetyt kysymykset lihavoitu.
Väitteet:
i. Kalatalousryhmän (ryhmä) toiminnan koordinointi on onnistunut hyvin. VASTAUS:
ii. Ryhmän viestintä on onnistunut toiminta-alueella hyvin. VASTAUS:
iii. Ryhmä on tuonut lisäarvoa alueen kalatalousneuvontaan. VASTAUS:
iv. Ryhmän kautta on kyetty rahoittamaan sellaisia hankkeita, jotka muutoin olisivat jääneet ilman tukea. VASTAUS:
v. Ryhmä on tuonut lisäarvoa kehittämisohjelmansa ”ulkopuoliselle” kehittämiselle (mm. asiakkaiden
ohjaaminen). VASTAUS:
vi. Ryhmä on onnistunut lisäämään yhteistyötä alueen eri toimijoiden välillä. VASTAUS:
vii. Ryhmän toiminta on synnyttänyt uusia näkökulmia elinkeinokalatalouteen. VASTAUS:
viii. Ryhmän toiminta on tuonut lisäarvoa alueen yrityksille. VASTAUS:
ix. Ryhmä on kyennyt luomaan uusia kansainvälisiä kontakteja. VASTAUS:
x. Ryhmän toiminnan myötä alueen eri alojen toimijoiden väliset verkostot ovat parantuneet.
VASTAUS:
xi. Ryhmän toiminnalla on ollut merkitystä alueen strategioiden ja kansallisen strategian johdonmukaisuuden edistämisessä. VASTAUS:
xii. Ryhmä on aktiivisesti toiminut elinkeinokalatalouden yritystoiminnan edistämiseksi alueella.
VASTAUS:
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xiii. Ryhmä on lisännyt tietoisuutta kansallisesta elinkeinokalatalouden strategiasta ja siihen
liittyvistä rahoitusmahdollisuuksista. VASTAUS:
xiv. ELY:n, kalatalousryhmän ja alueellisten Leader-yhdistysten välinen roolijako on selkeä ja toimiva.
VASTAUS:
xv. Kalatalousryhmän hallinto on toimiva. VASTAUS:
Vastaa seuraaviin kysymyksiin kirjallisesti.
xvi. Mikä kalatalousryhmän hallinnossa toimii hyvin ja mikä taas voisi sujua paremmin?
xvii. Onko hankkeista joku jäänyt mieleen onnistumisen vuoksi ja mikä hankkeessa on ollut erityisen vaikuttavaa? Voit mainita useita hankkeita jos näet sen tarpeellisena.
xviii. Onko hankkeista joku jäänyt mieleen epäonnistuneena tai siitä on muuten jäänyt kielteinen kuva?
Mikä tämän epäonnistumisen mielestäsi selittää? Voit mainita useita hankkeita jos näet sen tarpeellisena.
xix. Onko ryhmän toiminasta jäänyt mieleen jotakin muuta mikä tulisi nostaa paremmin esille?
xx. Leader-toimijat – näkyykö kalatalousryhmätoiminta teidän toiminnassa (tiedotus, linkki internetsivuilla tms.)?
xxi. Vapaa kommentti. Mitä olisi pitänyt kysyä? Mitä kalatalousryhmätoiminnassa tulisi kehittää yms.?

3.2. Puhelinhaastattelut
Kysymykset esitettiin sekä myönteisen että kielteisen päätöksen saaneiden hankkeiden yhteyshenkilöille. Pääosa kysymyksistä oli laadittu väitteiden muotoon. Vastausvaihtoehdot olivat Kyllä – Ei tai luokiteltuna seuraavasti: 1 (Täysin eri mieltä – ei ollenkaan); 2 (Jokseenkin
eri mieltä - vähän); 3 (Lähes samaa mieltä – melko paljon); 4 (Täysin samaa mieltä – erittäin
paljon); 5 (En osaa sanoa).
1. Miten ja mitä kautta kuulitte kalatalousryhmästä ja sen tukirahoituksesta?
Minkälainen merkitys rahoitustuella tai sen epäämisellä on ollut hankkeen toteuttamiseen?
2.1. Hanke olisi jäänyt toteutumatta ilman tukirahoitusta.
Vastausvaihtoehdot: Kyllä, Ei – miten se olisi toteutettu?
2.2. Hanke jäi toteutumatta, koska se ei saanut tukirahoitusta.
Vastausvaihtoehdot: Kyllä, Ei – miten se toteutettiin?
Minkälaisena olette kokeneet kalatalousryhmän toiminnan?
3. Viestintä – kalatalousryhmän viestintä ja tiedotus on ollut riittävää. VASTAUS:
4. Aktivointi – kalatalousryhmätoiminta on piristänyt alueen kalatalousalaa. VASTAUS:
5. Neuvonta – hakemusvaiheessa sai ohjausta ja neuvontaa riittävästi sekä ymmärrettävästi. VASTAUS:
6. Palvelu oli asiallista. VASTAUS:
7. Pyysittekö ja saitteko apua hankkeen suunnitteluun? Vastausvaihtoehdot: Kyllä, Ei
8. Rahoituksen hakeminen ja siihen liittyvä asiakirjojen täyttäminen ei olisi sujunut ilman kalatalousryhmältä saatua apua. VASTAUS:
9. Avustiko kalatalousryhmä kehittämissuunnitelman laatimisessa? Vastausvaihtoehdot: Kyllä, Ei
10. Maksatus oli jouhevaa. VASTAUS:
11. Hanke toteutui alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. VASTAUS:
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12. Yhteenveto – kalatalousryhmätoiminta on ollut onnistunutta ja sen jatkuminen on tärkeää. VASTAUS:
13. Muuta kommentoitavaa, ehdotuksia?

Hanketoimijoilta kysyttiin myös maksatuksen sujuvuutta vaikka arviointi tässä tapauksessa ei
koske kalatalousryhmää. Maksatuksia hoitaa Kainuun ja Koillismaan kalaleader –hankkeen
osalta Kainuun ELY-keskus ja Itä-Suomen kalatalousryhmän osalta Etelä-Savon ELY-keskus.
Haastattelun yhteydessä todettiin selkeästi, että arviointi ei tältä osin koske kalatalousryhmää. Maksatuksen sujumiseen vaikuttaa oleellisesti hankkeen hyvä suunnittelu ja päätöksenmukainen toteuttaminen ja useissa hankkeissa kalatalousryhmä on ollut oleellinen osa
hankkeen suunnitteluvaihetta.

4.

ARVIOINNIN TULOKSET

4.1. Hallintomalli käytännössä
Molempien ryhmien hallintokäytännöt vastaavat kehittämissuunnitelmissa esitettyä mallia.
ELY-keskukset pyytävät kalatalousryhmiltä lausuntoa hankkeista kalatalousrahastolain
1447/2006 12 §:n 2 momentin mukaisesti ja kalatalousryhmät antavat lausunnon 14 §:n 2
momentin mukaisesti. Tämän jälkeen ELY-keskukset päättävät tuen myöntämisestä, kuten
lain 12 § määrää.
ELY-keskukset noudattavat laatimiaan EKTR:n hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksien
periaatteita. Muutamassa kalatalousryhmän kautta rahoitettavaksi haetussa hankkeessa Kainuun ELY-keskus on tehnyt kieltävän rahoituspäätöksen ilman ryhmälle tehtyä lausuntopyyntöä. Näissä tapauksissa toiminta ei ole ollut kalatalousrahastolain 1447/2006 12 § 2 momentin mukaista.

4.1.1. Itä-Suomen kalatalousryhmä
Rajupusu Leader vastaa Itä-Suomen kalatalousryhmän hallinnollisista asioista. Aktivointihankeeseen palkattu aktivaattori toimii Kalajaoston esittelijänä ja sihteerinä sekä vastaa yhdessä
Rajupusu Leader ry:n hallituksen ja toiminnanjohtajan kanssa ohjelman taloudesta. Hankkeet
valmistellaan ja käsitellään myös osana normaalia Leader-toimintaa.
Kalajaosto valitsee kehittämisohjelmaa parhaiten toteuttavat hankkeet ja esittää ne Rajupusu
Leader ry:lle, joka toimittaa hankelausunnot ELY-keskukseen.

4.1.2. Kainuun ja Koillismaan kalaleader
Oulujärvi Leader vastaa Kainuun ja Koillismaan kalatalousryhmän hallinnollisista asioista,
kuten hanketeknisestä työstä ja ohjelmatasoon liittyvistä tehtävistä. Toimintaohjeita ei ole
kirjoitettu erikseen kalatalousryhmätoiminnan osalta, mutta yhdistyksellä on menettelytapaohjeet, joita sovelletaan ryhmän hallinnossa.
Yhdistyksen hankeneuvoja toimii kalatalousjaoston sihteerinä ja tehtäviin kuuluu kokousten
esityslistojen laatiminen. Viikko ennen kokousta jaoston jäsenille lähetetään kopiot käsiteltävien hankkeiden asiakirjoista. Sihteeri laatii ja arkistoi kokouksien pöytäkirjat. Hankkeiden
osalta arkistoidaan myös hankehakemukset ja ELY-keskuksen päätökset. Yhdistys ylläpitää
myös omaa hankeseurantaa mm. rahojen käytön osalta. Kalaleader käytäntöön –hankkeen
(aktivointihanke) ja Kalaleader-ohjelman (kuntaraha) maksuliikenteen, kirjanpidon ja maksatusten haku ELY-keskukselta on myös hankeneuvojan tehtäviin kuuluvia.
12

Yhdistyksen toiminnanjohtaja toimii periaatteessa kokousten hanke-esittelijänä, mutta käytännössä aktivaattori on useimmiten esittelyvastuussa, koska tuntee ne paremmin. Toiminnanjohtaja pitää huolen siitä, että kokouksissa noudatetaan Leader-toimintatapaa esittämällä
ratkaisuehdotuksia, menettelytapoja ja ylipäätään varmistaa, että toiminta on strategista, johdonmukaista ja toteuttaa ohjelmaa. Toiminnanjohtaja laatii lopulliset hankearvioinnit, jotka
lähetetään ELY-keskukselle jaoston lausunnon mukana.

4.2. Rahoituksen käyttö
Kalatalousryhmien rahoitus sisältää EKTR-varojen lisäksi kunta- ja yksityistä rahoitusta. Molempien ryhmien vuosittainen EKTR-rahoitus on 200 000 euroa. Tästä rahoitetaan aktivointihanke ja muut kalatalousryhmän EKTR-hankkeet. Kalatalousryhmien kautta rahoitettaviin
muihin hankkeisiin voidaan vaatia myös muuta rahoitusta toimintalinjan 4 ehtojen mukaisesti ja mitä kehittämisohjelmassa on erikseen sovittu.
Itä-Suomen kalatalousryhmän kautta rahoitettaviin EKTR:n mukaisiin (EU/kansallinen)
hankkeisiin on vaadittu vähintään 20 % muuta rahoitusta (kunta, muu julkinen ja yksityinen).
Aktivointihanketta tämä vaatimus ei koske.

Kuva 2. Ryhmien kautta rahoitettujen hankkeiden maksatukseen perustuva rahoituksen jakautuminen. Kalatalousryhmien aktivointihankkeet eivät ole mukana.

Kuvassa 3 ryhmien kautta rahoitetut EKTR-hankkeet on jaoteltu viiteen kokoluokkaan. Rahoituksessa on mukana kaikki hankkeeseen liittyvät rahoitukset ja se perustuu EKTR-rekisterin
maksatustilanteeseen. Muutama hankkeista on maksatuksen osalta keskeneräinen, joten niiden luokka ei välttämättä ole sama hankkeen loputtua. Itä-Suomen kalatalousryhmän yksi
hanke on luokassa alle 3000 euroa, mutta luokitus perustuu hankkeen ensimmäiseen maksatukseen. Päätöksen mukaan toteutuessaan hanke kuuluisi luokkaan 20000 < 50000 euroa.
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Kuva 3. Ryhmien kautta rahoitettujen hankkeiden maksatukseen perustuva luokittelu. Kustannukset
sisältävät hankkeen kaikki rahoitukset (EU, kansallinen, kunta, muu julkinen ja yksityinen). Luokat: <
3000 € (alle 3000 euroa), < 10 000 € (3000 < 10000 euroa), < 20000 € (10000 < 20000 euroa), <
50000 € (20000 < 50000 euroa) ja ≥ 50000 € (50000 euroa ja yli).

4.2.1. Huomioita Itä-Suomen kalatalousryhmän hankkeista
Ryhmän kautta rahoitetut hankkeet, yhtä lukuun ottamatta, ovat luonteeltaan kehittämishankkeita. Jokaisessa hankkeessa tulee olla EKTR:n rahoitusosuuden lisäksi vähintään 20 %
muuta rahoitusta. Tämä vaatimus voi estää joidenkin hankkeiden eteenpäin viemisen, mutta
rahoitettujen hankkeiden lukumäärän ja kokoluokan perusteella vaatimus ei ole ollut ylimitoitettu.
Kalajaosto arvio ja valitsee kehittämisohjelmaa parhaiten toteutettavat hankkeet. Jaoston laatimista pöytäkirjoista ei kuitenkaan käy ilmi miten tämä arvio tehdään ja mihin painopistealueen toimenpiteisiin hankkeella pyritään vaikuttamaan. Näin ollen jaoston syvemmät näkemykset jäävät pimentoon.
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Kuva 4. Itä-Suomen kalatalousryhmän hankepäätöksissä sidotut rahat. Hankkeet 1-12 liittyvät matkailukalastukseen, kun taas hankkeet 13-36 ovat muita elinkeinokalatalouden kehittämishankkeita.

Päätöksissä on sidottu rahoitusta yhteensä 902437 euroa (tilanne 6/2013). Tästä EKTR:n
osuus on 71,3 % (jakosuhde EU 43 %, kansallinen 57 %), kuntarahan osuus 6,6 %, muun julkisen rahoituksen osuus 3,2 % ja yksityisen osuus 18,9 %.

4.2.2. Huomioita Kainuun ja Koillismaan Kalaleaderin hankkeista
Kainuun ELY-keskus sekä Kainuun ja Koillismaan Kalaleader ovat päättäneet alistaa alle 3000
euron investointihankkeet kalatalousryhmän lausuttaviksi ja ryhmän rahoitettaviksi. Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista 29.12.2006/1447 säädetyn lain 20 §:n 2 momentin mukaan ”Tukea voidaan myöntää

vain investointihankkeeseen, jonka kokonaiskustannukset ovat vähintään 3 000 euroa, jollei tuen
myöntämiselle ole elinkeinokalatalouden kehittämiseen liittyvää painavaa syytä.” Kalatalousjaosto

on arvioinut hankkeet normaalin käsittelyn mukaisesti. Tämän vuoksi ryhmän kautta myönnetty rahoitus on painottunut investointihankkeisiin, jotka ovat kokonaiskustannuksiltaan
pieniä, mikä näkyy kuvassa 5.
Jaoston antaminen hankekohtaisten lausuntojen perusteella hankkeista 8 on ohjelman toimintalinjaan ”Tuotteiden saaminen markkinoille” kuuluvia. Nämä hankkeet sisältävät logistiikan kehittämistä ja yhteistyön lisäämistä (5 kpl), teknologian kehittämistä (2 kpl) ja uusia
markkinalähtöisiä tuotteita (1 kpl). Toimintaohjelman toiseen toimintalinjaan ”Elinkeinon
vahvistaminen ja uudistaminen” kuuluvia hankkeita on 17 kpl. Hankekohtaisessa tarkastelussa kalajaosto on todennut niiden toteuttavan seuraavia toimintalinjan alakohtia: työhyvinvointi ja ergonomia sekä jatkuvuuden turvaaminen (1 kpl), työhyvinvointi ja ergonomia (2
kpl), osaamisen kasvattaminen (3 kpl) ja jatkuvuuden turvaaminen (12 kpl).
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Kuva 5. Kainuun ja Koillismaan Kalaleaderin hankepäätöksissä sidotut rahat. Hankkeet 1-10 ovat luonteeltaan kehittämishankkeita ja 11-25 investointihankkeita.

Päätöksissä on sidottu rahoitusta yhteensä 365255 euroa (tilanne 6/2013). Tästä EKTR:n
osuus on 69,5 % (jakosuhde EU 43 %, kansallinen 57 %) ja yksityisen rahoituksen osuus 30,5
%.

4.3. Ryhmien hankekohtaiset indikaattoritiedot
Hankekohtaiset EKTR-rekisteriin tallennetut indikaattoritiedot saatiin Etelä-Savon ja Kainuun
ELY-keskuksilta. Kainuun ja Koillismaan Kalaleader –ryhmän kautta rahoitettuja hankkeita oli
yhteensä 25 kpl, joista 7 hanketta oli vielä käynnissä. Indikaattoritiedot oli tallennettu 18:sta
päättyneestä hankkeesta. Itä-Suomen kalatalousryhmän kautta rahoitettuja hankkeita oli yhteensä 36 kpl, joista kaksi oli peruttu ja 13 käynnissä. Indikaattoritiedot olivat saatavilla 21
hankkeesta. (Kuva 6 ja 7)
Indikaattorit jakaantuvat kahteen kokonaisuuteen, jotka ovat ”Yleiset indikaattorit” ja ”Hankekohtaiset indikaattorit”. Tallennettujen indikaattoritietojen perusteella on havaittavissa,
että joidenkin hankkeiden osalta tiedot ovat todennäköisesti puutteellisia. Tähän on osasyynä
EKTR-rekisterin kehitystyö ohjelmakauden aikana. Hanketoimijoille ei myöskään aina ole
kovin selvää miten hankkeiden tuloksellisuutta pitäisi indikaattoritietojen kautta raportoida.
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Kuva 6. Itä-Suomen kalatalousryhmän (21 hanketta) sekä Kainuun ja Koillismaan Kalaleader –ryhmän
(18 hanketta) hankkeiden EKTR-rekisteriin tallennetut yleiset indikaattorit.
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Kuva 7. Itä-Suomen kalatalousryhmän (21 hanketta) sekä Kainuun ja Koillismaan Kalaleader –ryhmän
(18 hanketta) hankkeiden EKTR-rekisteriin tallennetut toimenpidekohtaiset indikaattorit.

Hanketoimijoiden on esitettävä indikaattoritiedot sisältävä arviointilomake viimeisen maksatushakemuksen liitteenä. Hallinnoivat ELY-keskukset tarkistavat tiedot ja tallentavat ne
EKTR-rekisteriin. ELY-keskusten laatimissa EKTR:n hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksissa todetaan, että tuensaajan ilmoittamat indikaattoritiedot arvioidaan hankkeen toteuttamisesta kertynyttä aineistoa sekä alan yleistä kehitystä apuna käyttäen.

4.4. Sähköpostikysely
Kysely lähetettiin kaikkiaan 39 henkilölle, jotka edustivat ELY-keskuksia, maaseudun kehittämisjärjestöjä (Leaderit) sekä kalatalouskeskuksia. Itä-Suomen kalatalousryhmän toiminta18

alueelta vastauksia saatiin 16 kpl (vastausprosentti 57 %) ja Kainuun ja Koillismaan Kalaleaderin alueelta 6 kpl (vastausprosentti 55 %).

Kuva 8. Sähköpostikyselyn vastaukset kysymyksiin i – xv koskien Itä-Suomen kalatalousryhmää. Vastausten keskiarvot taulukossa 1.

19

Vastaukset kysymyksiin nro. i – xv on esitetty Itä-Suomen kalatalousryhmän osalta kuvassa 8
sekä Kainuun ja Koillismaan Kalaleaderin osalta kuvassa 9. Vastausten keskiarvot on esitetty
taulukoissa 1 ja 2. Sähköpostikyselyn kysymyksiin xvi-xxi pyydettiin kirjallisia kommentteja.
Näitä vastauksia on kerätty kummankin kalatalousryhmän osalta omien alaotsikoiden alle.
Kaikkiaan vastaukset ja saatu palaute olivat pääsääntöisesti myönteistä. Kainuun ja Koillismaan Kalaleader –ryhmää koskeva otanta on valitettavan pieni, mutta se ei vähennä vastauksien arvoa. Selkeitä toiminnan kehittämiskohteita on kuitenkin vaikea havaita, koska vastaukset ovat samansuuntaisia. Kysymys xi nousee esiin, koska puolet on vastannut ”En osaa sanoa”.
Taulukko 1. Itä-Suomen kalatalousryhmää koskevien vastusten keskiarvot.
Kysymys nro.
Keskiarvo

i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

xi

xii

xiii

xiv

xv

3,25 2,81 3,33 3,63 3,15 3,33 3,19 3,19 3,27 3,07 3,33 3,19 3,38 3,38 3,25

Itä-Suomen kalatalousryhmää koskevissa vastauksissa on hieman hajontaa. Keskiarvona mitattuna ryhmän viestintä on saanut heikoimmat arviot ja kysymys rahoituksesta sekä sen
merkityksestä on saanut enemmän hyviä arvioita. Ryhmän toiminnan arvioimiseksi on tehty
haastattelu vuoden 2010 lopussa (Sahama 2013), jonka tuloksiin nyt saatuja vastauksia voi
myös peilata. Myös tuolloin eniten kehittämistä nähtiin tiedottamisessa. Täsmällistä vertailua
ei voida kuitenkaan tehdä, koska kysymykset eivät ole asettelultaan olleet samanlaisia.
Tarkempaa vertailua voidaan tehdä Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelman 20072013 väliarviointiin (Ramboll 2011) ja sen kalatalousryhmätoimintaa koskeviin kysymyksiin.
Nyt tehdyssä kyselyssä on täsmälleen samoja kysymyksiä ja vastausvaihtoehdotkin ovat samat. Tuossa väliarvioinnissa arvioinnin kohteena ovat kaikki kalatalousryhmät.
Taulukko 2. Kainuun ja Koillismaan Kalalleader –ryhmää koskevien vastausten keskiarvot.
Kysymys nro.
Keskiarvo
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i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

xi

xii

xiii

xiv

xv

3,67 3,33 3,83 3,67 3,33 3,50 3,20 3,67 3,40 3,00 3,33 3,83 3,33 3,00 4,00

Kuva 9. Sähköpostikyselyn vastaukset kysymyksiin i – xv koskien Kainuun ja Koillismaan Kalaleader –
ryhmää. Vastausten keskiarvot ovat taulukossa 2.
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4.4.1. Kirjalliset palautteet, Itä-Suomen kalatalousryhmä
xvi. Mikä kalatalousryhmän hallinnossa toimii hyvin ja mikä taas voisi sujua paremmin?
-

-

-

Yhteistyö ELYn ja kalatalousryhmän kanssa toimivaa ja ryhmän päätöksenteko tullut joustavammaksi.
Suuri alue ja pitkät matkat vievät aikaa ja rahaa.
Osa hankkeista tulee liian raakileina ELY-keskukseen.
Alunperin valittu hallintomalli toimii hyvin. Jos se ei toimisi, siihen olisi tehty jo muutoksia.
Seurantakokouksessakin on parin viime vuoden aikana ollut alkuaikaa runsaammin osallistujia.
Kalajaostolle pitää kirjoittaa "säännöt", joissa kuvataan jo vakiintunut toiminta. Säännöt helpottavat uusien henkilöiden (henkilöstö, kalajaoston jäsenet, viranomaiset) perehdyttämistä.
Aktivointityö on hyvää, mutta sitä on mahdollista tehostaa.
Aktivointi on toiminut hyvin ottaen huomioon alueen laajuus.
En ole ollut käytännössä missään tekemisissä kalatalousryhmän hallinnon kanssa.
Viestintä omalla alueella ja aktivaattorin ja toimintaryhmien välillä voisi olla nykyistä aktiivisempaa.
Hallinto on toiminut kokonaisuudessaan hyvin. Tosin alueen laajuus saattaa vierottaa reunaalueiden edustajia toiminnasta.
Kalajaoston tehtävä on ollut selkeä. Seurantaryhmän rooli on epäselvempi.
Aktivaattori on toiminut hyvin. Iso maantieteellinen alue vain asettaa omat rajoituksensa.
Toiminta on ollut joustavaa ja ripeää. Suurin ongelma ollut kalatalousryhmän keskeisten toimijoiden liian vähäinen perehtyneisyys EKTR-lainsäädäntöön ennen kaikkea tukikelpoisuusasioissa. Toimintaryhmän hallitus on ollut valmiina hyväksymään tuettavaksi hankkeita, jotka eivät todellisuudessa tukikelpoisia.
Paikalliseen aktivointiin ja tiedottamiseen lisää osaavia resursseja.
Hallinto toimii kohtuullisesti. Hallinnolla tulisi olla oikeus päästä ainakin selaamaa hankerekisteriä. Nykyään erilaisten tietojen lähettäminen ELY:n kautta on kankea ja vanhanaikainen tapa.

xvii. Onko hankkeista joku jäänyt mieleen onnistumisen vuoksi ja mikä hankkeessa on ollut
erityisen vaikuttavaa? Voit mainita useita hankkeita jos näet sen tarpeellisena.
-

-

-

-
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Särvintä järvestä –hanke lisää hoitokalastussaaliin elintarvikekäyttöä ja valmiina lopputuotteena monipuolistaa vähempiarvoisen kalan käyttöä suurtalouksissa
Ehdoton ykkönen: "Särvintä järvestä" -hankkeet: vähempiarvoisen kalan hyödyntäminen ja kalaruoan markkinointi! Tavoitti suuret joukot ja kalaruoka sai myönteistä julkisuutta.
Hyvä hanke on sellainen, jossa ratkaistaan joku selkeä puute tai ongelma (esim. "Järvikalan keräilyjärjestelmä"), jonka valmisteluun ja toteutukseen osallistuu useampi toimijataho ja joka
tuo myönteistä julkisuutta elinkeinolle ("Norppaturvallisten pyydysten kehittämishanke"), joka koskettaa laajoja joukkoja ja vaikuttaa ihmisten asenteisiin (järvien tilan kohentamiseen
liittyvät hankkeet) ja jotka tekevät elinkeinosta houkuttelevamman uusille yrittäjille (kalastajien työskentelyolosuhteiden tai -menetelmien parantaminen ja alan kannattavuuden parantaminen).
Jotkut selvitykset ovat johtaneet hyviin käynnistyneisiin toimintoihin ja sittemmin lopputuloksiin, mm. Kerimäen kalatalo.
Käynnissä on muutamia (norppaturvalliset pyydykset ja troolipyynnin kehittäminen) hankkeita joista voi tulla hyödyllisiä tuloksia. Muuten on lähinnä tuotettu paperia ja tehty nollatutkimuksia.
Lähiruokaa kalasta Etelä-Savossa oli viestinnällisesti ja toiminnallisesti onnistunut, sellaisia
voisi aktivoida muillakin alueilla. Kalastusmatkailua edistävät hankkeet on tarpeellisia alueellamme.
Ryhmän kautta on rahoitettu ennakkoluulottomasti hankkeita, jotka ovat selvästi korkean riskin projekteja onnistumisen suhteen. Pnnistuessaan esim. rysien kehittäminen voi tuoda kannattavuutta sisävesien ammattikalastukseen. Riskejä kannattaa ottaa.

-

-

Savonlinnan kuntayhtymän hanke Kalastusmatkailun palvelujärjestelmä,
Itä-Suomen kalatalousryhmän järjestämä tutustumismatka Hollantiin, jonka ohjelma erittäin
monipuolinen ja antoi selkeän kuvan mannereurooppalaisista EU-käytännöistä. Matkan eräänä
tuotoksena Saimaan muikulle tulossa sertifiointi, mikä edellytyksenä muikun vientimahdollisuuden avautumiselle Eurooppaan.
Tarpeellisia hankkeita kaikki tyynni, ei mitään huippuhanketta eikä tosin mitään isoa floppiakaan.

xviii. Onko hankkeista joku jäänyt mieleen epäonnistuneena tai siitä on muuten jäänyt kielteinen kuva? Mikä tämän epäonnistumisen mielestäsi selittää? Voit mainita useita hankkeita jos
näet sen tarpeellisena.
-

-

Joissakin kalastusmatkailuun liittyvissä hankkeissa tulokset ovat jääneet laihoiksi.
Kokemus on osoittanut, että ns. ammattihakijoiden kalliit kehittämishankkeet ovat usein tehottomia, eivätkä ne tavoita ruohonjuuritason toimijoita. "Ammattihakijaa" voi kuitenkin käyttää, jos aloite, tarve ja toimijat ovat paikallisia.
Matkailuselvitykset ovat olleet nollahankkeita, joissa tulee nippu paperia ja tehdään muutama
"opintomatka".

xix. Onko ryhmän toiminasta jäänyt mieleen jotakin muuta mikä tulisi nostaa paremmin esille?
-

-

-

Ryhmän toiminta pitkälti kiinni aktivaattorista ja hänen aktiivisuudestaan ja se näkyy hankkeiden määrässä ja laadussa. Toisaalta kalatalousryhmä rahoituskanavana ja neuvojana on vielä jäänyt osalle vieraaksi
Hankkeiden tulokset! Olisiko mahdollista saada hankkeiden loppuraportit vaikka nettiin?
Iso asia on, että hanketoiminta on vilkastunut oleellisesti Itä-Suomessa kalatalousryhmän ansiosta.
Kalastusmatkailu on Itä-Suomessa noussut ryhmän ansiosta elinkeinokalatalouden piiriin.
Ryhmän toiminnan melko itsenäinen luonne on jäänyt monille epäselväksi. Toimintaa saatetaan pitää ELY-keskuksen toiminnan jatkeena, mikä ei ole totta vaan ELYt ovat mahdollistaneet
varsin itsenäisen toiminnan kalatalousryhmälle.
Jatketaan hyvin aloitetun toiminnan vahvistamiseksi edelleen.
Hankkeista tiedottaminen voisi olla parempaa.
Ryhmien toiminta on hyvin riippuvaista projektipäällikön/hankeaktivaattorin toiminnasta ja
aktiivisuudesta. Ehkäpä liiankin.

xx. Leader-toimijat – näkyykö kalatalousryhmätoiminta teidän toiminnassa (tiedotus, linkki
internetsivuilla tms.)?
-

-

-

-
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Alueen 11 Leader-ryhmää pitää saada sitoutettua Kalaeaderin tavoitteisiin ja aktivointitehtäviin omalta osaltaan. Itä-Suomen kalatalousryhmä on kuitenkin "synnytetty" alueen Leaderryhmien toimesta, eli se on meidän kaikkien yhteinen juttu.
Työnjaosta olisi hyvä keskustella Leader-ryhmäkohtaisesti. Mitä rahoitetaan Kala-Leaderista ja
mitä toivotaan rahoitettavan perus-leadereitten kautta. Nythän tulevan kauden strategioihinkin voi vielä vaikuttaa! Ehdotan siis Leader-ryhmäkohtaista keskustelukierrosta heti alkusyksystä. Samalla voisi keskustella tuosta näkyvyysasiasta, joka vaihtelee ryhmittäin. Selvät kirjalliset ohjeet/ehdotukset määräaikoineen voisi auttaa.
Kärki-LEADERin sivuilla on asiaa Kala-Leaderista ja toimivat linkit kaikkien kalatalousryhmien
sivuille. Sähköpostiviesteissä käytän yhteystietoluetteloa, jossa näkyy myös Pekan yhteystiedot. Kala-Leaderin asioista kerron Kärki-LEADERin hallitukselle kokouksissa silloin tällöin ja
alueen kunnille tapaamisten yhteydessä.
Paremmin voisi näkyä, sillä olen tuonut hankkeita ja toimintaa tiedoksi lähinnä hallituksemme
kokouksissa.
Jossakin määrin näkyy, lähinnä linkki internet-sivuilla sekä muutama tiedotustilaisuus.
Näkyy, mutta voisi näkyä enemmän. Alan osaaminen puuttuu ja alueella toimijat ovat harvassa.

Potentiaalia on alueella, siksi asiaan pitää kiinnittää enemmän huomiota esim. sisällyttämällä
tietoisemmin alan aktivointia, verkottamista ja tiedottamista yleiseen kehittämishankkeeseen.

xxi. Vapaa kommentti. Mitä olisi pitänyt kysyä? Mitä kalatalousryhmätoiminnassa tulisi kehittää yms.?
-

-

Uudelle kaudelle suunnitellut osa-aikaiset läänikohtaiset aktivaattorit täydentävät hyvin nykyistä toimintaa.
Hankevalmistelua pitää parantaa.
Ryhmä on toiminut hyvin eikä siinä ole tarvetta paranta muuten kuin että tullaan lähemmäksi
paikallista tasoa ja etsitään hankkeita kylä- ja kuntatasolta lähtien. Eli paikalliseen aktivointiin
pitää panostaa.
yhden hankevetäjän toiminta näin laajalla alueella ei mitenkään riitä. Alan ammattilaisia tarvitaan hieman enemmän kenttätyöhön, kuten on kaavailtukin, ja heille sekä Leader-ryhmille selkeä työnjako.

4.4.2. Kirjalliset palautteet, Kainuun ja Koillismaan Kalaleader
xvi. Mikä kalatalousryhmän hallinnossa toimii hyvin ja mikä taas voisi sujua paremmin?
-

-

-

Kalatalousjaoston kolmikanta ja sille annettu päätösvalta on toimiva
Maksatushakemusten meno suoraan ELY-keskukseen keventää Leaderin hallintoa
Toimivaa on, että Leader –henkilöt hoitavat hallinnon ja aktivaattori saa keskittyä aktivointiin
ja muuhun kenttätyöhön. Kalatalousjaoston alueellinen edustavuus ja kolmikanta (ryhmässä
Leadereitten, yrittäjien ja elinkeinokalataloutta lähellä olevien tahojen edustus) on tuonut toimintaan monipuolista osaamista ja näkemystä.
Erittäin uskottava talouden hoito, määrärahan käyttö ja seuranta. Aktivointihankkeen maksatushakemukset huippuosaamista muihin elinkeinokalatalouden hankkeisiin nähden.
Vähemmän toimivaa on käytäntö, jossa ELY tekee laillisuustarkistuksen ennen kalatalousryhmän käsittelyä. Ryhmällä voi olla sellaista paikallistuntemukseen liittyvää tietoa, jolla olisi
merkitystä laillisuustarkistusta tehdessä. Nyt sitä ei käytetä vaan etukäteistarkistus käytännössä sitoo ryhmän kädet. Pitäisi olla niin kuin maaseutuleaderin puolella, että ryhmä tekee
tarveharkinnan, antaa lausuntonsa ja vasta sen jälkeen ELY laillisuustarkistaa asian.
Hallinnon koostumus ja siihen valittujen henkilöiden valintaperusteet jääneet epäselviksi.
Toiminut ”puskissa” enemmän julkisuuteen tietoa ja avoimuutta!
Kainuussa hyvin onnistunut aktivaattorivalinta, hallinto pelaa hyvin (kokenut henkilökunta).
Ryhmän hallinnossa on ihmisiä jotka ns. ymmärtävät puheen. Hallinto ilmeisesti riittävän kevyt, koska asiointi on sujuvaa.
Elinkeinokalataloudelle on saatu huomattac´vasti lisää näkyvyyttä, lähinnä aktivointihankkeen
toimesta. Runsas näkyvyys on lisännyt mielenkiintoa alaa kohtaan.

xvii. Onko hankkeista joku jäänyt mieleen onnistumisen vuoksi ja mikä hankkeessa on ollut
erityisen vaikuttavaa? Voit mainita useita hankkeita jos näet sen tarpeellisena.
-

-
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Kalasatamien kunnostamiseen liittyvät esiselvitykset ovat olleet tarpeellisia
Kuusamon kalatalon esiselvitys oli todella tarpeellinen
Aktivaattorihanke on ollut tosi onnistunut, siinä on voitu tehdä monia sellaisia toimenpiteitä,
jotka ovat johtaneet johonkin uuteen.
Erittäin onnistunut on ollut tapa, jolla alueen infraa on parannettu: Kalaleader –ohjelmasta on
rahoitettu suunnitteluhankkeet ja ELYn kautta remontointi/rakentaminen. Suunnitteluhankkeet ovat sisältäneet myös koulutusosion eli infran valmistuttua on tehty käyttöönottokoulutusta ja luotu pelisääntöjä.
Kuntien toteuttamat sisävesisatamahankkeet.
Aktivaattorin toiminta kuntakentällä, jossa projektiosaaminen ja hankkeiden kilpailutus ei
näytä olevan kuntatyöntekijöiden hallussa. Kansallisen EKTR-lain säädöksiä kilpailuttamisesta
ei ehkä oteta vakavasti tai luetun ymmärtäminen on hukassa.

-

Katiskan rakennuskurssit ja kalasatamien kehittäminen jäänyt mieleen positiivisesti. Ennakkotiedottaminen ollut heikkoa ja valikoivaa.
Hätälän kalakontit Sotkamoon ja Kuhmoon
Kuusamon kalatalo ja Suomussalmen kalatalo

xviii. Onko hankkeista joku jäänyt mieleen epäonnistuneena tai siitä on muuten jäänyt kielteinen kuva? Mikä tämän epäonnistumisen mielestäsi selittää? Voit mainita useita hankkeita jos
näet sen tarpeellisena.
-

-

-

Kalanjalostajien yhteisen tuotekehityshankkeen aikaansaaminen oli melkoisen työn takana ja
vaati mm. vääntöä ELYn kanssa. Työ kuitenkin tehtiin, koska yrittäjät pitivät hanketta tärkeänä. Toteutusvaiheessa yrittäjät ovat olleet odotettua passiivisempia ja hankkeelle ei siten ole
saatu niin suurta vaikutusta kuin haluttiin. Epäonnistuneena hanketta ei silti voi pitää.
Erään kehittämishankkeen alkuperäinen hankesuunnitelma lupasi yrityksille ehkä enemmän
kuin miten sitä toteutettiin. Hankkeen toteuttajalla ei ehkä ollut riittävästi aikaa, halua tai
osaamista hankkeen läpiviemiseksi. Yritysten henkilöstömitoitus oli sopeutettu omaan toimintaan nähden riittäväksi, siten aikaa hankkeeseen osallistumiseen oli rajallisesti. ELYkeskuksellakin oli sama aikapula - hankkeen etenemistä ja osallistua sen yksityiskohtaiseen
ohjaukseen ei ole mahdollisuuksia. Hanke toteutettiin lopulta huomattavasti suunniteltua pienempänä.
Monet kalatalousalan yrittäjät heränneet myöhempään ja nopeimmat syöneet hitaat periaate
käynyt monessa eri tilaisuudessa ilmi. Monet yrittäjät eivät ole saaneet tietoa tasapuolisesti,
mikä on aiheuttanut eripuraa ja jopa vihaa toimintaa kohtaan.

xix. Onko ryhmän toiminasta jäänyt mieleen jotakin muuta mikä tulisi nostaa paremmin esille?
-

Aktivointihankkeen toimenpiteillä, mm. koulutuksilla, opintomatkoilla, selvityksillä jne. on ollut suuri merkitys yhteistyön synnyttämisessä, osaamisen lisäämisessä ja uusien tapojen käyttöönottamisessa.
EU.n alkuperänimisuojan saaminen Kitkan viisaalle kuuluu myös aktivointihankkeen saavutuksiin.
Onnistumisiin kuuluu myös useiden rahoituslähteiden käyttö: on käytetty esimerkiksi TEKES –
rahaa ja työvoimahallinnon varoin järjestetty ammattikalastajakurssit Kuhmossa ja Kuusamossa, KELAn varoin ASLAK –kurssi kalastajien työhyvinvointia tukemaan jne.
Aktivaattorin liikkuminen kentällä on ensiarvoisen tärkeää.
Aktivaattorin talousosaaminen ja elinkeinon osaaminen.
Yrityskohtaisten kehittämissuunnitelmien kirjoittaminen säädösten vaatimusten mukaisena ei
olisi onnistunut niin kattavasti ilman aktivaattorin apua. Kehittämissuunnitelma on kaikilla
niillä, joille se antaa mahdollisuuden 10 %:n lisäavustukseen.
Jatkossa toiminnan avoimuutta enemmän ja paketti auki paremmin myös ei niin aktiiveille jäsenille, jotta toiminta olisi tasapuolista ja reilua kaikin puolin, silloin voitaisiin puhua enemmän eri toimijoiden välisen yhteistyön parantamisesta ja kehittämisestä. Nykyinen toiminta
liian pienen piirin puuhastelua…

xx. Leader-toimijat – näkyykö kalatalousryhmätoiminta teidän toiminnassa (tiedotus, linkki
internetsivuilla tms.)?
-

-
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Maaseutuohjelmat tutuiksi –tiedonvälitys hankkeessa toteutettavassa Vekkari-lehdessä, jossa
tuodaan esille maaseuturahastosta rahoitettuja hankkeita, on ollut Kalaleaderillä omat sivunsa.
Kalaleaderin asioista tiedotetaan myös meidän nettisivuilla ja facebookissa. Se, että Kalaleader-toiminta on Oulujärvi Leaderin hallinnoimaa toimintaa, ei mielestäni käy tiedottamisessa riittävästi ilmi, vaikkakin kyseessä on kolmen Leader-ryhmän yhteisestä toiminnasta.
Tätä täytynee parantaa. Ei näy riittävästi, tulisi olla enemmän yhteisiä tilaisuuksia, yhteistä
tiedottamista.

xxi. Vapaa kommentti. Mitä olisi pitänyt kysyä? Mitä kalatalousryhmätoiminnassa tulisi kehittää yms.?
-

Enemmän yhteistyötä ELY-keskuksen jä ryhmän välillä. ELY-keskuksen hanke-esittelijällä pitää olla aikaa osallistumiseen.
Hankeasiakirjoihin panostamista. Hankesuunnitelma yksityiskohtaisempi, kustannuserittely
sellainen, ettei tarvitsisi täydennyspyynnöillä aina kysellä, mitä kukin erittely tarkoittaa ja sisältää. esim. muut kulut.
Jos on kalatalousleadereita, voisiko olla esim. luontomatkailuleadereita sellaisilla alueilla jossa
luontomatkailu on todella tärkeä kehittämiskohde? Vai kaikki yhdistettynä paikallisen kehittämisohjelman sateenvarjon alle?
Kalatalousryhmällä on varmasti paikka myös tulevaisuudessa. Ryhmän toiminta on tarpeen
elinkeinon kehittämisessä.

4.5. Puhelinhaastattelu hanketoimijoille
Hankkeiden perusteella tapahtuvassa kalatalousryhmän toiminnan arvioinnissa hankaluutena on se, että hanketoimijat ovat usein yhteydessä vain aktivaattoriin. Toisaalta aktivaattorin rooli on olla ryhmän ulospäin näkyvä osa. Useat hanketoimijat korostivat, että on tärkeää
tietää yksi taho johon voi olla yhteydessä eikä taustalla olevan henkilöstön ja toiminnan tuntemista pidetty tärkeänä. Tuensaajan kannalta tämä on varsin ymmärrettävää, sillä rahoituksen lähteellä ja sen taustoilla ei käytännössä ole merkitystä. Tämä korostuu varsinkin investointihankkeissa.

4.5.1. Itä-Suomen kalatalousryhmä, hanketoimijoiden haastattelu
Päätöksen saaneita hankkeita oli 46 kpl. Näistä neljä oli myöhemmin peruttu (keskeytetty).
Päätöksistä viisi oli kielteisiä ja yksi hanke oli siirretty toiselle kalatalousryhmälle. Rahoitusta
saaneita hankkeita oli 36 kpl. Hankkeiden yhteyshenkilöitä tavoitettiin 26 ja he edustivat yhteensä 36 hanketta, joista neljä oli kielteisen päätöksen saaneita. Mikäli yhteyshenkilö oli mukana kahdessa tai useammassa hankkeessa heitä pyydettiin arvioimaan jokainen hanke erikseen.
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Kuva 10. Puhelinhaastattelun vastausten jakautuminen Itä-Suomen kalatalousryhmän osalta. Vastausten määrä vaihtelee sen mukaan missä tilassa hanke on kyselyn hetkellä ollut. Vastausten keskiarvot
taulukossa 3.

Yhteenvetona voidaan todeta, että hankkeiden yhteyshenkilöt olivat varsin tyytyväisiä kalatalousryhmän toimintaan. Osalle vastaajista kalatalousryhmän arviointi tuntui hieman etäiseltä,
koska he saattoivat edustaa täysin kalatalouden ulkopuolista alaa, joten kokemusten peilaaminen joihinkin kysymyksiin koettiin vaikeaksi. Viestinnässä kalatalousryhmän koettiin onnistuneen suhteellisen hyvin. Muutama vastaaja kaipasi enemmän alueellista tiedottamista ja
viestintää. Aktivaattoria pidettiin hyvänä kanavana tiedon saamisessa. Kalatalousalan piristymistä kalatalousryhmätoiminnan seurauksena pidettiin usein varsin selvänä. Erilaisten kokoontumisten ja hanketoiminnan seurauksena kalatalousalan väki on ollut aiempaa enemmän
yhteydessä toisiinsa. Hakemukseen ja päätökseen liittyvissä kysymyksissä vastaajat olivat
tyytyväisiä kalatalousryhmän toimintaan. Vastausten suurin hajonta oli asiakirjojen täyttämisapuun liittyvässä kysymyksessä. Tämä oli odotettua, koska ryhmän kautta rahoitusta oli
haettu kehittämishankkeisiin, joiden hallinnoivilla tahoilla on vankka kokemus hakemusbyrokratiasta. Usea kuitenkin korosti, että aktivaattori on selkeä apu vaikka asiakirjojen täyttämiseen sitä ei välttämättä tarvittaisi. Maksatukseen liittyvä kysymys oli enemmän ELY27

keskukseen liittyvää arviointia, mutta hanketoimijoille nämä näyttäytyvät usein yhtenä kokonaisuutena. Maksatukseen oltiin yksimielisen tyytyväisiä ja sitä pidettiin jopa parhaana mitä
missään rahastoissa on ollut.
Viimeinen kysymys kalatalousryhmän toiminnan onnistumisesta ja jatkumisen tärkeydestä
herätti varsin positiivisen keskustelutuokion. Kalatalousryhmälle todettiin olevan tarvetta ja
sen todettiin olevan tarpeellinen kentän ja ELY-keskuksen välissä oleva toimintataho. Yksi
vastaaja totesi olevansa hieman epävarma kalatalousryhmätoiminnan tarpeellisuudesta, kun
ELY-keskus rahoittaa samoja asioita. Vastausten keskiarvot on esitetty taulukossa 3.
Taulukko 3. Itä-Suomen kalatalousryhmän hanketoimijoiden vastaukset kuvassa 10 oleviin kysymyksiin. Numerointi kuvan 10 ylimmästä kysymyksestä alkaen. Vastausten määrä (n) vaihtelee sen mukaan missä tilassa hanke on kyselyn hetkellä ollut.

Kysymys nro.
Keskiarvo
n

1
3,28
36

2
3,37
36

3
3,78
36

4
3,94
36

5
1,78
36

6
4,00
27

7
3,55
29

8
3,86
36

Kalatalousryhmän toiminnasta oli kuultu monelta eri taholta. Hanketoimijoilla oli usein hyvä
tietämys tukiasioista sekä ELY-keskuksen että Leader-ryhmien suuntaan. Ryhmän tulevasta
toiminnasta tiedettiin jo sen suunnitteluvaiheessa. Kalatalousryhmän järjestämissä infotilaisuuksissa oli myös käyty ja aktivaattori oli tiedottanut suoraan hanketoimijoille.
Kysymykseen olisiko hanke jäänyt toteutumatta ilman tukirahoitusta vastasi myönteisen päätöksen saaneiden hankkeiden yhteyshenkilöistä 21 kyllä ja 11 ei. Kieltävän vastauksen antaneita pyydettiin vastusta miten hanke olisi toteutettu. Hankkeita olisi toteutettu omalla rahalla, niitä olisi pienennetty ja toteutettu hitaammalla aikataululla. Kieltävän tukipäätöksen saaneista hankkeista kolme neljästä toteutettiin muulla rahoituksella. Yksi hankkeista jäi sellaisenaan toteutumatta, mutta hankkeen pohjalta suunniteltiin myöhemmin rahoitustukea saanut hanke. Hankkeen suunnitteluun apua pyysi ja sai 20 hanketta. Hankkeista 16 koki, että
apua ei tarvittu.

4.5.2. Kainuun ja Koillismaan Kalaleader, hanketoimijoiden haastattelu
Päätöksen saaneita hankkeita oli 29 kpl. Näistä neljä oli kielteisiä ja 25 rahoitusta saaneita.
Hankkeiden yhteyshenkilöitä tavoitettiin 18 ja he edustivat yhteensä 22 hanketta. Mikäli yhteyshenkilö oli mukana kahdessa tai useammassa hankkeessa heitä pyydettiin arvioimaan
jokainen hanke erikseen.
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Kuva 11. Puhelinhaastattelun vastausten jakautuminen Kainuun ja Koillismaan Kalaleader -ryhmän
osalta. Vastausten määrä vaihtelee sen mukaan missä tilassa hanke on kyselyn hetkellä ollut.

Hankkeiden yhteyshenkilöt olivat tyytyväisiä kalatalousryhmän toimintaan. Pari vastaajista
piti kalatalousryhmän toiminnan arviointia vaikeana heidän edustaessa kalatalouden ulkopuolista alaa. Viestintä ja tiedottaminen oltiin kauttaaltaan tyytyväisiä vaikka muutama ilmaisi asian suhteen olevan parannettavaa. Aktivaattori oli useille toimijoille tärkein tiedon lähde
ja tätä pidettiin hyvänä asiana. Kalatalousalan piristymistä kalatalousryhmätoiminnan seurauksena pidettiin selvänä asiana varsinkin alkutuottajien mielestä. Kalastajat ovat nykyään
paljon enemmän tekemisissä keskenään ja kentällä on alkanut ilmaantua ”me henkeä”. Erilaisten kokoontumisten ja hanketoiminnan seurauksena kalatalousalan väki on muutenkin ollut
aiempaa enemmän yhteydessä toisiinsa. Hakemukseen ja päätökseen liittyvissä kysymyksissä
vastaajat olivat tyytyväisiä kalatalousryhmän toimintaan. Parissa tapauksessa kalatalousjaoston päätöksen jälkeen olisi toivottu kalatalousryhmältä parempaa kontaktia. Vastausten suurin hajonta oli asiakirjojen täyttämisapuun ja maksatukseen liittyvissä kysymyksissä. Alkutuottajien hankkeissa oltiin tyytyväisiä saatuun apuun ja sitä myös tarvittiin. Osa ilmaisi suoraan, että paperien täyttäminen ei olisi sujunut ilman apua. Kehittämishankkeissa hallinnoijilla on taas kokemusta hakemusbyrokratiasta ja avulle ei nähty tarvetta. Heistäkin osa korosti,
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että aktivaattori on selkeä apu vaikka asiakirjojen täyttämiseen sitä ei välttämättä tarvittaisi.
Maksatusprosessia osa piti liian byrokraattisena ja ELY-keskusta liian tarkkana, tosin tarkkuuden välttämättömyys ymmärrettiin.
Kalatalousryhmän toiminnan onnistumisesta ja sen jatkumista pidettiin tärkeänä. Ryhmälle
todettiin olevan tarvetta ja aktivaattori on piristänyt hanketoimintaa. Vastausten keskiarvot
on esitetty taulukossa 4.
Taulukko 4. Kainuun ja Koilismaan Kalalederin hanketoimijoiden vastaukset kuvassa 11 oleviin kysymyksiin. Numerointi kuvan 11 ylimmästä kysymyksestä alkaen. Vastausten määrä vaihtelee sen mukaan missä tilassa hanke on kyselyn hetkellä ollut.

Kysymys nro.
Keskiarvo
n

1
3,41
22

2
3,76
22

3
3,71
22

4
3,95
22

5
2,95
22

6
3,11
18

7
3,67
18

8
3,95
22

Kalatalousryhmän toiminnasta oltiin kuultu monelta eri taholta. Useimmissa tapauksissa aktivaattori oli esitellyt toimintaa suoraan hanketoimijoille. Tukiasiat olivat myös tuttuja ELYkeskuksen ja muutamassa tapauksessa Leader-toiminnan kautta. Osa hakijoista oli ollut mukana kalatalousryhmän toiminnan suunnitteluvaiheessa.
Kysymykseen olisiko hanke jäänyt toteutumatta ilman tukirahoitusta vastasi myönteisen päätöksen saaneiden hankkeiden yhteyshenkilöistä 9 kyllä ja 11 ei. Kieltävän vastauksen antaneita pyydettiin vastusta miten hanke olisi toteutettu. Hankkeita olisi toteutettu pääosin omalla
rahalla mikä olisi mahdollisesti viivästyttänyt hankkeiden toteuttamista. Yksi kielteisen päätöksen saaneista hankkeista jäi toteutumatta. Hankkeen suunnitteluun apua pyysi ja sai 15
hanketta. Yhteyshenkilöistä 6 koki, että apua ei ollut tarpeen. Aktivaattori on avustanut investointihankkeisiin liittyvissä kehittämissuunnitelmissa 13 tapauksessa. Kaksi hakijaa ilmoitti,
että kehittämissuunnitelma oli tehty itse.

5.

JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET

5.1. Kehittämisohjelmien toteutus ja vaikuttavuus
Kumpikin ryhmä on onnistunut erinomaisesti aktivointihankkeiden aktivaattorien valinnassa.
Tämä kävi ilmi hanketoimijoiden ja yhteistyötahojen vastauksista. Aktivaattori on usein ainoa
henkilö, jonka kanssa hanketoimijat ovat aidosti tekemisissä ja kalatalousryhmätoiminnan
ulospäin näkyvä osa nojaa varsin vahvasti aktivaattorin ammattitaitoon. Elinkeinokalatalouden väliarvioinnissa (Ramboll 2011) todettiin myös, että elinkeinokalatalouden eri toimijoiden välissä sukkuloiva aktivaattori, joka pystyy auttamaan yrittäjiä käytännönläheisesti, sai
erityisen positiiviset arviot. Tämä voidaan todeta myös tämän arvioinnin tuloksissa.
Ohjelmien toteutus on ollut pääpirteittäin onnistunutta, kun tarkastelee saatua palautetta ja
toiminnan kuvauksia. Ryhmät toteuttavat toiminnassaan hyvää hallinnointitapaa ja Leadertyyppinen hankkeiden käsittelyprosessi on onnistunut hyvin. Kalajaoston toimintaa voi kehittää edelleen avoimempaan suuntaan mm. hankkeiden valintaprosessin suhteen. Kalajaoston
tulisi selkeästi tuoda esiin mihin kehittämisohjelman linjauksiin ja tavoitteisiin hanke vastaa.
Kainuun ja Koillismaan Kalaleader –ryhmän hankkeista tehtävä hankearvio on hyvä toimintamalli. Kalajaoston tulee tiedostaa myös taustalla olevat EKTR-säädökset. Osa hanketoimijoista epäili, että kala(talous)jaosto voi tarkoitushakuisesti hankaloittaa joidenkin yrittäjien
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hankkeiden etenemistä. Riittävä avoimuus ja lausuntojen hyvä perustelu vähentäisi tällaisia
mielikuvia. Kalatalouskenttä on suhteellisen pienen piirin toimintakenttä, mikä aiheuttaa
epäilyksiä, että hankkeita ”annetaan” kavereille. Tämän mielikuvan syntymisen ehkäisemiseen on paneuduttava mm. avoimuutta lisäämällä. Pari vastaajista toivoi kala(talous)jaoston
henkilövalintoihin muutoksia, kuten alkutuottajien määrän lisäämistä ja tutkimuskentän mukaanottoa pysyviin jäseniin. Tutkimuspuolta toivottiin myös enemmän mukaan hankkeisiin.
Molempien kalatalousryhmien kompastuskivi on laaditun hankestrategian toteuttamisessa ja
sen seurannassa. Ryhmille on laadittu selkeät tavoitteet ja toimenpiteet/toimintalinjat, joille
on asetettu määrällisiä ja laadullisia mittareita. Näyttää siltä, että suurin osa asetetuista tavoitteista jää saavuttamatta. Kentän kalatalousäväki on kuitenkin tyytyväistä ja aktivointihankkeet pyörivät. Ongelmana on suurelta osin se, että tavoitteiden seurantaa ei ole eikä keinoja tunnistaa mitä hankkeilla ja muulla edistämistyöllä on lopulta saatu aikaan. ELYkeskusten tallentamat indikaattoritiedot mahdollistavat EKTR-hankkeiden jonkinlaisen seurannan, mutta aktivointihankkeen ja kalatalousryhmän muut kalatalouden edistämistoimet
jäävät pimentoon. Aktivointihankkeen osalta aktivaattorit ovat itse pitäneet kirjaa tekemistään töistä ja niistä käy ilmi aktivointihankkeen monipuolisuus sekä kentällä tapahtuvan edistämistyön laajuus. Toisaalta hankkeista melkoinen osa on vielä keskeneräisiä, joten tavoitteita
tullaan saavuttamaan.
Hankkeita tarkasteltaessa kalatalousryhmätoiminnan merkittävin ero suoraan ELY-keskusten
kautta rahoitettaviin hankkeisiin nähden on alueellisten kehittämishankkeiden valintamenettelyssä. ELY-keskukset voivat rahoittaa alle 15000 euron kehittämishankkeita käyttäen omaa
harkintavaltaa. Näiden hankkeiden osalta kuullaan kuitenkin muita ELY-keskuksia, jotta vältetään hankkeiden päällekkäisyys. Suuret kehittämishankkeet käyvät läpi ns. Hatrikmenettelyn, jossa maa- ja metsätalousministeriö yhdessä ELY-keskusten kanssa tekevät ratkaisun rahoitettavaksi valittavista 15000 euron kokonaiskustannukset ylittävistä kehittämishankkeista. Hatrik-haku on mahdollista vain erikseen ilmoitettavina aikoina maa- ja metsätalousministeriön järjestämällä hakumenettelyllä. Kalatalousryhmien kautta rahoitusta hakeville kehittämishankkeille haku on jatkuvaa eikä niille ole asetettu menettelytapojen suhteen
kokonaiskustannusrajoituksia. Alueellisten kehittämishankkeiden toteuttaminen onkin yksi
kalatalousryhmätoiminnan silmiinpistäviä piirteitä.
Kehittämishankkeiden harkitulla toteuttamisella kalatalousryhmät voivat oleellisesti parantaa toiminta-alueensa elinkeinokalataloutta sekä kalastusmatkailua. Kehittämishankkeet johtavat usein investointeihin, jotka ovat nykyisellään luontevasti ohjautunut ELY-keskusten
suoran EKTR-tuen piiriin. Tällaisia ovat mm. kalasatamahankkeet, joissa kalatalousryhmän
rahoituksella on tehty esiselvitys ja ELY-keskuksen suoralla EKTR-tuella on rahoitettu selvityksen perusteella havaittuja investointitarpeita. Molempien ryhmien saavutuksina voidaan
osaltaan pitää suurten kalatalohankkeiden läpivientiä Kuusamossa ja Kerimäellä.
Kehittämishankkeiden lopputulosten hyödyntäminen vaatii usein myöhempiä investointeja.
Tämä investointitarpeiden tunnistaminen voi jäädä puolitiehen, mikä johtaa kehittämishankkeissa olevien yrittäjien tyytymättömyyteen – kehittämistarve kyllä tunnistetaan, mutta yrittäjien paukut loppuvat, kun kehittämistyön tuloksia pitäisi ryhtyä toteuttamaan. Tämä voi
johtaa tilanteeseen, että kehittämishankkeissa päädytään tekemään samankaltaisia asioita
yhä uudestaan. Se taas aiheuttaa, että osa kokee kehittämishankkeiden tarkoituksen olevan
vain hankehenkilöstön palkkaamisen ja paperin tuottamisen. Muutama haastateltava nosti
tämän seikan esiin ja toivoi siihen parannusta.
Kalatalousryhmätoiminnan koettiin yleisesti tuoneen selkeän piristysruiskeen alueelliseen
kalatalouskenttään vaikka muutama haastateltava ei nähnyt eroa aikaisempaan. Ryhmien
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toimintaa kohtaan odotukset ovat voineet olla suurempia ja osalle kalatalouskenttä oli muutoinkin etäinen. Yksi selkeä muutos on se, että alueelliset kalatalouden toimijat ovat yhä
enemmän yhteistyössä keskenään ja tähän kalatalousryhmän toiminnalla on ollut suuri vaikutus. Ryhmät ovat aktiivisesti järjestäneet tai olleet esillä erilaisissa tilaisuuksissa mikä on
edesauttanut kentän yhteistyötä. Kehittämishanketoiminta on myös tuonut alan ihmisiä saman pöydän ääreen. Joidenkin mielestä yhteistyön lisääntyminen ei välttämättä selity kalatalousryhmällä, mutta hanke- ym. aineistoon perehtymällä tämä on kiistaton tosiasia. Voidaan
sanoa, että ilman kalatalousryhmätoimintaa useimmat alueelliset kehittämishankkeet olisivat
jääneet toteutumatta ja niiden kautta aloitetut yhteistyökuviot syntymättä.

5.2. Suosituksia
Hankkeiden tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi ja mittaaminen on vaikeaa. Indikaattoritiedot ovat käytössä, mutta niiden suora vertailu kalatalousryhmien seurantakohtien
kanssa on epätarkkaa. Ryhmien tulisi itse seurata tavoitteiden toteutumista omien kehittämisohjelmien tavoitteiden kautta. Yksi mahdollinen keino on soveltaa EKTR-arviointilomakkeen luokitteluja. Arviointilomaketta voisi myös tarkentaa lisäämällä siihen pakollinen
selitysosa kuhunkin rastitettuun indikaattorikohtaan. Tällöin niiden seuranta voisi olla hedelmällisempää. Tämä lisää työtaakkaa, mutta seurannan järjestäminen helpottaa tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden seurantaa.
Kalatalousryhmät seuraavat itse rahoituksen käyttöä tehtyjen päätösten perusteella. Ryhmän
rahoitustilanteen tarkka seuraaminen vaatisi myös maksatustilanteen seuraamista. Pyydettäessä ELY-keskukset luovuttavat ryhmää koskevia tietoja niitä hallinnoiville Leader-ryhmille.
Tämä olisi mahdollista järjestää myös siten, että hallinnoivalla Leader-ryhmällä olisi selaajan
oikeudet EKTR-rekisteriin. Rekisteristä ryhmä voisi tarkastella myös hankekohtaisia indikaattoritietoja.
SUOSITUS: Kalatalousryhmät laativat omat hankkeiden arviointilomakkeet.
SUOSITUS: Kalatalousryhmien tulee saada ELY-keskusten tallentamat indikaattoritiedot automaattisesti tietoonsa.
SUOSITUS: Kalatalousryhmiä hallinnoivien Leader-ryhmien tulee saada selaajan oikeudet
EKTR-rekisteriin.
Hankekohtaisten indikaattoritiedot eivät joidenkin hankkeiden osalta herätä luottamusta.
Muutamissa tapauksissa on havaittavissa selvää puutteellisuutta.
SUOSITUS: ELY-keskusten tulee varmistaa indikaattoritietojen oikeellisuus.
Kalatalousryhmien toimintaohjelmissa on oma kohtansa ohjelman seurannasta ja arvioinnista. Ohjelmassa on myös esitetty toiminnan tuloksellisuuden suhteen tavoitteita. Seurannan
järjestäminen vaikuttaa kuitenkin jääneen varsin vähäiselle huomiolle ja ohjelmissa ei selkeästi tuoda esiin miten tietoa kerätään ja miten se esitetään. Aktivaattorit ovat omalta osaltaan
kirjanneet ylös tekemiään toimia varsin seikkaperäisesti. Itä-Suomen kalatalousryhmän toiminnasta aktivaattori on tehnyt raportin (Sahama 2013). Kalatalousryhmillä on myös säännöllisesti kokontuvat seurantaryhmät.
SUOSITUS: Kalatalousryhmien tulee seurata toimintaohjelman tavoitteiden toteutumista
sillä tarkkuudella, kun ne on kehittämisohjelmaan kirjattu. Seurannasta tuotettavien raporttien tulisi vastata myös kysymykseen miten hankkeet ovat toteuttaneet kehittämissuunnitelman tavoitteita.
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Kalatalousryhmien toiminta-alueen kunnat tarvitsevat myös hankkeita koskevia tietoja omassa hallinnossaan. Joissakin tapauksissa tietojen ”onkiminen” on koettu hankalana. Tietojen
toimittaminen tulisi olla automaattista esimerkiksi vuosittain yhdessä sovittuun päivämäärään mennessä tapahtuvaa. Tietoja käytetään mm. kuntien vuosiraportissa ja nolla-tiedotkin
ovat tärkeitä.
SUOSITUS: Kalatalousryhmien tulee kehittää tiedottamista kuntien suuntaan.
Kehittämishankkeissa on aina mahdollisuus siihen, että tuotetaan päällekkäistä tietoa jo vastaavanlaisen jo toteutetun hankkeen kanssa. Usein tällaisillekin hankkeille on perustelunsa,
mutta joissakin tapauksissa aiempien hankkeiden parempi tunteminen toisi lisäarvoa uuden
hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Kehittämishankkeiden tulosten esittely laajemmalle
joukolle voisi myös tuottaa parempia tuloksia ja hankkeet eivät näyttäisi ulospäin pelkältä
paperin tuottamiselta.
SUOSITUS: Kehittämishankkeiden tulosten parempaan esittelyyn on paneuduttava. Kalatalousryhmien tulisi järjestää vuotuiset hankkeiden tulosten esittelytilaisuudet. Erityisesti kehittämishankkeiden toteuttajat voitaisiin velvoittaa esittelemään tuotoksiaan.
SUOSITUS: Kalatalousryhmien yhteinen hankepankki edistäisi hankkeiden tulosten saavutettavuutta ja ryhmät voisivat hyödyntää niitä alueellisissa hankkeissaan.
ELY-keskukset toivovat hankkeiden valmistelun olevan EKTR-säädösten ja kehittämisohjelmien linjausten mukaista. Tämä nopeuttaa hankkeiden päätösten valmistelua. Kalatalousryhmien jaostot ovat perustelleet vaihtelevasti hankkeiden sopivuutta ryhmän toimintaohjelmaan. Kainuun ja Koillismaan Kalaleader laatii käsiteltävistä hankkeista hankearvioinnin,
joka sopisi yleiseksi toimintamalliksi. Yleisesti voidaan todeta, että jaosto osoittaa lausunnossaan miten hyvin se tuntee oman ohjelmansa ja taustalla olevat EKTR-säädökset.
Pöytäkirjoissa on ollut aina maininnat sellaisista tapauksista, joissa joku jaoston jäsen on jäävätty asian käsittelystä. Jääviysasioihin sopivinta toimintamallia on syytä pohtia jatkossa ja se
voidaan nostaa myös paremmin esille.
SUOSITUS: Kalatalousryhmien tulee varmistaa, että hankkeet toteuttavat toimintaohjelmiinsa kirjattuja linjauksia ja tavoitteita.
SUOSITUS: Kalatalousryhmät pitää puuttua selkeästi vajavaisiin hakemuksiin ja vaatia niiden
täydentämistä. Kalatalousjaosto voi siirtää vajavaisten hakemusten käsittelyn
seuraavaan jaoston kokoukseen tai kunnes vaaditut korjaukset on tehty.
SUOSITUS: Jaoston lausunnoissa on oltava sanallinen perustelu hankkeen sopivuudesta
ryhmän toimintaohjelmaan. Kielteisissä lausunnoissa on panostettava läpinäkyvyyteen niin, että osoitetaan selkeästi syyt, jotka estävät hankkeen rahoittamisen
puoltamisen.
SUOSITUS: Jääviysasioihin on kiinnitettävä erityistä huomiota, kun jaoston jäsen tai kokoukseen osallistuva asiantuntija on osallisena käsiteltävässä hankkeissa. Kalatalousryhmien on syytä luoda tähän yhteisiä linjauksia läpinäkyvyyden lisäämiseksi
ehkä jopa toimintaohjelman tasolla.
SUOSITUS: Jokaisen kalatalousjaoston jäsenen on tunnettava ryhmää koskevat EKTRsäädökset ja ryhmän toimintaohjelman linjaukset sekä tavoitteet.
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