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Kalanviljely- ja kalastusyritysten
valmennusohjelma

• Elinkeinokalatalouden kehittämisohjelmat (kaupallinen kalastus ja kalanviljely)
• Rahoittaja Varsinais-Suomen ELY-keskus (osin Euroopan meri- ja kalatalousrahaston 

rahoittamaa hanketoimintaa)
• Ohjelman aikana kehitettiin ja toteutettiin kalanviljely- ja kalastusalan yrittäjille 

suunnattu käytännönläheinen koulutus- ja kehittämisohjelma, jonka tavoitteena oli 
innostaa ja sitouttaa yrittäjiä kasvulähtöiseen ajatteluun, oman yrityksen 
kannattavuuden ja tuottavuuden parantamiseen sekä yritystoiminnan 
ammattimaiseen johtamiseen

• Ohjelmassa oli mukana yhdeksän kalanviljelijää ja kuusi ammattikalastajaa eri puolilta 
Suomea

• Keskeinen valintakriteeri kehittämisohjelmaan oli yrityksen tulevaisuuden tavoitteet, 
tuotantoprosessin, tuotantokapasiteetin ja liiketoiminnan kehittämishalukkuus 

• Kehittämisohjelman kokonaiskesto on kaksi vuotta suunnittelu-, toteutus- ja 
seurantajaksoineen. Kehittämisohjelma alkoi 1.8.2016 ja päättyy 31.12.2018.



Kalanviljely- ja kalastusyritysten
valmennusohjelma

• Valmennusohjelman yhteiset valmennuspäivät (lähipäivät)
• Toimiva ohjaus-/yritysneuvonnan prosessi yrittäjien tueksi. Ohjauksen keskiössä oli 

kannattavuuden parantaminen, tuotannon arvon lisääminen sekä uusien 
liiketoimintamahdollisuuksien ja verkostojen kartoittaminen 

→ yrityskohtainen talouden nykytilan analysointi ja 
kehittämissuunnitelma
→ yrityskohtainen tuotantoprosessien kartoitus, kehittämiskohteiden 
kooste ja suositukset kehitystoimenpiteistä

• Tuottavuuden kehittämisen työkalupakki
• Vaikuttavuusarviointi ohjelmaan osallistuneille yrittäjille, toteutuksen 

asiantuntijaverkostolle ja hankkeen yhteistyökumppaneille



Suunnittelua ja markkinointia

Loppuvuosi 2016

• Hanke- ja valmennussuunnittelua liittojen edustajien kanssa

• Markkinointitoimenpiteitä

• Kalankasvattajien syyspäivät Jyväskylässä 2016



Valmennuksen Kick off –päivät, 
yrityskohtaiset työntutkimukset 
ja talouden ”sparrauspäivät” 
yrityksissä

Alkuvuosi 2017 
• Valmennuspäivät

→ Työprosessien kehittäminen ja 
toimintaympäristökartoitus (TTS Työtehoseura ja Tarja 
Pursiainen, Activeworking Oy)

→ Hinnoittelu ja kannattavuus sekä tuotannon arvon 
nostamiseen tähtäävät toimenpiteet
(Juuso Markkanen, Kasvuyrityspalvelu Oy)

→ Yrittäjyysriskien arviointi ja verosuunnittelu 
(Juha Siikavuo, J.Siikavuo Ky)

• Tutkinnon suorittaminen?
• Yrityskohtaiset työntutkimukset
• Yrityskohtaiset taloussparrauskierrokset (2 kpl/yritys)



Valmennusta, työntutkimusraportit ja oman 
ajankäytön seurantasovelluksen kehittäminen

Loppuvuosi 2017 
• Valmennuspäivät:
→ Asiakkuuksien hoito, myynti ja markkinointi
(Mika Christiansen, MC Consulting Oy)

→ 7 askelta sähköiseen kaupankäyntiin. Kalan arvoketjut. 
(Marja Nousiainen, Tulevaisuusviestintä Oy, Suomen 
Kalankasvattajaliitto ry ja Suomen ammattikalastajaliitto 
SAKL ry)

• Työntutkimusraportit valmennettaville

• Oman ajankäytön seurantasovelluksen kehittäminen
”Perinteinen työntutkimus menetelmänä ei ole 
osoittautunut alalle täysin soveltuvaksi ja 
työntutkimuspäiviä on ollut haasteellista sovittaa ja 
aikatauluttaa etukäteen, erityisesti pienissä yrityksissä, 
joissa toiminta on satunnaista. Lisäksi elinkeino on 
pitkälle kiinni sääolosuhteista, joka tuo oman haasteensa 
tutkimuspäiviin. ”



Työntutkimuksen tutkimustulokset, 
johtamistaitotilanteiden arviointi ja oman 
ajankäytön seurantasovelluksen testaus
Alkuvuosi 2018 
• Valmennuspäivät:
→ Tuottavuuden tutkimuksen tuloksia 
(Tea Elstob ja Veli-Matti Tuure, TTS Työtehoseura) 

• Muutoshakemus rahoittajalle

• Työntutkijoiden 2. käynnit yrityksissä: 
työntutkimuksen tutkimustulosten läpikäynti, 
johtamistaitotilanteiden arviointi yrityksissä ja 
perehdytys oman ajankäytön seurantasovelluksen 
käyttöön

• Oman ajankäytön seurantasovelluksen testaus 
yrityksissä



Tuottavuuden työkalupakki, oman työajan 
seurantasovellus, tutkintosuoritukset ja hankkeen 
tulosten arviointi
Loppuvuosi 2018 
• Valmennuspäivät:
→ Työkalupakista ja sen sisällöstä. 
Kokemukset oman työajan 
seurantasovelluksen käytöstä.
(Minna Mattila-Aalto ja Veli-Matti Tuure, 
TTS Työtehoseura) 

• Tuottavuuden työkalupakki

• Tutkintosuoritukset ja niiden arviointi

• Kalatalouden Innovaatiopäivät 2018

• Hankkeen tulosten arviointi



Projektipäällikkö kiittää!


	Slide Number 1
	Kalanviljely- ja kalastusyritysten  �valmennusohjelma
	Kalanviljely- ja kalastusyritysten  �valmennusohjelma
	Suunnittelua ja markkinointia
	Valmennuksen Kick off –päivät, yrityskohtaiset työntutkimukset ja talouden ”sparrauspäivät” yrityksissä
	�Valmennusta, työntutkimusraportit ja oman ajankäytön seurantasovelluksen kehittäminen��
	Työntutkimuksen tutkimustulokset, johtamistaitotilanteiden arviointi ja oman ajankäytön seurantasovelluksen testaus
	Tuottavuuden työkalupakki, oman työajan seurantasovellus, tutkintosuoritukset ja hankkeen tulosten arviointi
	Slide Number 9

