
 

Meri- ja kalatalousverkoston toimintasuunnitelma 2018 

 

Tiivistelmä 

Meri- ja kalatalousverkoston tarkoitus on tiedottaa ja viestiä Suomen EMKR toimintaohjelmasta sekä 

tarjota foorumi kalatalousalan keskeisten toimijoiden valmiuksien kehittämiseen ja parhaiden 

käytäntöjen vaihtamiseen sekä tukea kalatalouden paikallisten toimintaryhmien välistä yhteistyötä. 

Verkosto myös edistää kalatalousalan kansainvälistä verkostoitumista ja Itämeren alueen 

yhteistyöverkoston kehittymistä. 

 

1. Verkoston ohjaus 

Verkoston toiminnan ohjauksesta vastaa Maa- ja metsätalousministeriön elinkeinokalatalousyksikkö 

yhdessä verkoston toimintaa tukemaan perustetun maaseutuverkoston ohjausryhmän työryhmän 

kanssa. Kalatalousverkoston ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Maa- ja metsätalousministeriön 

virkamies. 

2. Verkoston toiminnan osa-alueet ja osuus työajasta 

Tiedottaminen ja viestintä, jossa painopistealueina on edelleen tiedottaminen Suomen 

toimintaohjelman tarjoamista mahdollisuuksista. Verkosto myös tukee innovaatio-ohjelmien 

viestintää, sekä koordinoi kalatalouden kehittämisryhmien sisäistä viestintää. Tärkeimpänä 

tiedotuskanavana toimii verkkoportaali osoitteessa www.merijakalatalous.fi sekä ruotsinkielinen 

sivusto www.havsochfiskeri.fi. Sivuston sisällöllinen ja tekninen kehittäminen jatkuu vuonna 2018. 

Kalatalousverkosto viestii myös sosiaalisessa mediassa, pääasiassa Facebookissa ja twitterissä. 

Muitakin some-kanavia voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön. Verkosto tekee viestintäyhteistyötä 

myös mm. sinisen biotalouden viestintäverkoston ja maaseutuverkoston viestintäverkostojen 

kanssa. Verkosto lisää tunnettavuuttaan esimerkiksi Facebook-mainontaa ja uutiskirjeitä 

hyödyntäen. 

Osuus työajasta; 40 % 

 

Koulutusten ja seminaarien järjestäminen. Verkosto järjestää koulutuksia ja muita tapahtumia 

ensisijaisesti kalataloushallinnon ja paikallisten toimintaryhmien osaamisen tukemiseksi ja Suomen 

toimintaohjelman edistämiseksi. Koulutusta järjestetään mm. EMKR-lainsäädäntöön liittyen sekä 

yleisemmin tukemaan ammatillista osaamista. Vuonna 2018 verkoston koulutuksia ja tapahtumia 

voidaan järjestää myös potentiaalisille tuensaajille ja sidosryhmille. Kalataloushallinnolle ja 

toimintaryhmille laaditaan koulutustarvekartoituksen pohjalta koulutussuunnitelma vuosille 2018-

2020.  

Osuus työajasta; 20% 

 



 

Hyvien käytäntöjen levittäminen. Verkosto edistää hyvien käytäntöjen levittämistä ja nostaa 

säännöllisesti esiin hyviä hankkeita verkkosivuille ja sosiaaliseen mediaan; erityisesti artikkeleita ja 

video-artikkeleita. Lisäksi painettu uutiskirje lähetetään etujärjestöjen postituslistojen kautta. 

Komission tietokantaan kerrotaan myös hyvistä hanke-esimerkeistä. Kalataloushallinnon hyviä 

käytäntöjä pyritään edistämään pitämällä säännöllisesti videopalavereita.  

Osuus työajasta; 20% 

 

Verkostoitumisen edistäminen. Verkoston tarkoituksena on edistää yhteistyötä kalatalousalan 

osaajien kesken. Verkostoitumisen mahdollisuus ja eri osaajien kohtauttaminen huomioidaan 

kaikissa meri- ja kalatalousverkoston tapahtumissa ja toiminnoissa. Verkostoitumista edistetään mm. 

järjestämällä hanketyöpajoja ja innovaatioleirejä, sekä osallistumalla yritysmaailman seminaareihin. 

Verkosto koordinoi yhdessä toimintaryhmien kanssa Itämeren alueen toimintaryhmä-yhteistyötä. 

Verkostokoordinaattori osallistuu kansainvälisiin EMKR- ja kalatalousaiheisiin seminaareihin ja 

koulutuksiin, ja raportoi näistä tilaisuuksista sekä edistää verkostoitumista. 

- Osuus työajasta; 15% 

 

Muu hallinnointi.  

- Hankehallinto ja ohjausryhmän/-ryhmien kokoukset 

- Toimintakertomus ja verkoston väliarviointi/itsearviointi (tapahtumakanta 

tietojärjestelmänä) 

- Toimintasuunnitelma 2019 vuodelle 

 

- Osuus työajasta; 5% 

 


