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Sisä-Suomen kalatalousryhmä
Sisä-Suomen kalatalousryhmä aloitti toimintansa vuoden 2016 alussa,
jolloin työnsä aloitti myös ryhmän aktivaattori Janne Ruokolainen. Ryhmän
toiminnan tarkoituksena on kehittää ja vahvistaa toiminta-alueensa elinkeinokalataloutta ja matkailukalastusta. Käytännön toimenpiteitä tässä työssä
ovat mm. alueen toimijoiden aktivointi, elinkeinokalataloutta palvelevan
infrastruktuurin kehittäminen sekä osaamisen ja yhteistyön lisääminen.
Suomessa toimii yhdeksän kalatalouden toimintaryhmää. Sisä-Suomen
kalatalousryhmän toiminta-alue kattaa Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen
maakunnat, Pertunmaan kunnan Etelä-Savosta sekä Kouvolan ja Iitin kunnat Kymenlaaksosta. Kalatalousryhmän kanssa yhteistyötä tekevät alueen
LEADER-ryhmät. Läheisessä yhteistyössä kalatalousryhmän kanssa toimii
myös ELY-keskus, joka hyväksyy hankkeiden rahoituksen.
Kalatalousryhmien toiminta on rinnastettavissa maaseutu-LEADER-ryhmiin.
Kalatalousryhmien rahoitus tulee EMKR: stä, eli Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. Ryhmällä on oma rahoitusmomenttinsa, josta voidaan rahoittaa lähinnä kalatalouden kehittämis- ja suunnitteluhankkeita. Kalatalousryhmän aktivaattori voi ohjata hankkeita muihinkin rahoitusjärjestelmiin,
kuten EMKR tai vaikkapa juuri maaseutu-LEADER. Näin ollen voidaan löytää
rahoitusmallit hyvinkin monen tyyppisille kalatalouden hankkeille. Alan
yrittäjien investointihankkeet rahoitetaan suoraan EMKR:stä ja aktivaattori
opastaa niihin liittyvien tukihakemusten tekemisessä.
Sisä-Suomen kalatalousryhmä
Janne Ruokolainen
Kalatalousaktivaattori

+358 44 712 4209
janne.ruokolainen(at)paijanne-leader.fi
Osoite: c/o Päijänne-Leader ry; Meijeritie 1; 17200 Vääksy
www.paijanne-leader.fi/kalatalousryhma
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Asikkalan Kalasta elinkeinoja ja hyvinvointia-seminaari 1.11.2016
Kalatalousaktivaattori Janne Ruokolainen kuvassa oikealla
Vas. Juhani Näsi, Aapo Pispa, Tomi Ranta, Heikki Tuomainen, Pentti Välimäki, Juha Piilola, Jorma Kirjavainen, Marko Etu-Seppälä

Osuuskunnasta helpompi yritysmuoto kalastajille
Kaupallista kalastusta harjoittavien täytyy käytännössä olla jonkinlaisia yrittäjiä, sillä palkansaajia alalla on
todella vähän, eikä välimuotoja juuri ole. Käytännössä
toiminimiyrittäjyys on vallitseva muoto, mutta muitakin
vaihtoehtoja on, myös kevyempiä. Erityisesti työttömälle
sivutoimiselle kalastajalle yritystoiminta ja kalan myynti
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voi aiheuttaa ongelmia, kun kaikki lakisääteiset velvoitteet
ja vaikutukset vaikkapa työttömyysturvaan tai eläkkeeseen pitää ottaa huomioon. Erilaisia velvoitteita on kourallinen, ja muutoin työttömälle henkilölle huolta aiheuttaa
yrittäjäksi leimaaminen. Yrityksen perustaminen ei kuitenkaan ole aina välttämätöntä, eikä työvoimaviranomainenkaan aina tulkitse kalastajaa päätoimiseksi yrittäjäksi.
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Pääosassa toiminnan laajuus
Olipa yritysmuoto mikä tahansa, työvoimaviranomaisen
tulkintaohjeet kalastajan statuksesta perustuu yrittämisen
laajuuteen. Tuloilla ei sinänsä ole tässä tulkinnassa merkitystä, vaan nimenomaan työllistävyydellä. Jos työtön alkaa
kalastaa myydäkseen kalaa, kysytään ensisijaisesti siihen
käytettyä aikaa. Jos kalastaja on aiemminkin kalastanut,
päätyön ohella, on kalastusyrittäminen helposti tulkittavissa sivutoimiseksi. Jos kalan myynti on uutta toimintaa,
on selvitettävä toiminnan laajuutta erikseen. Kalastaja
voidaan tulkita sivutoimiseksi, kausiluonteiseksi tai päätoimiseksi yrittäjäksi.
Sivutoiminen yrittäjä voi saada työttömyysturvaa, johon
tulojen määrä toki vaikuttaa. Tämä kannattaa selvittää
erikseen työvoimatoimistosta ja omasta työttömyyskassasta.
Kausiluonteinen yrittäjä on esimerkiksi kalastaja, joka
kalastaa vain kesäisin tai vain talvisin. Kun yritystoiminta
ajoittuu korkeintaan kuuden kuukauden ajalle, voi muulta
osin olla työttömyysturvan piirissä.
Päätoiminen yrittäjä on kalastaja, joka käyttää kalastukseen (ja myyntiin, välinehuoltoon, jalostukseen yms.) yli 6
kk vuodesta, eikä voi kalastustyönsä lisäksi työllistyä muuhun työhön. Tässä tulkinnassa ei kuitenkaan oteta kantaa
kalastuksen tuloon tai kalastajan rekisteröitymisryhmään.
Kannattaa huomata, että yrittäjä, erityisesti kalastaja voi
hyvin tyypillisesti olla sekä kausiluonteinen että sivutoiminen.

Yrittäjän puolison aseman tulkinta
Yrittäjätalouksissa myös puolison asema yritystoiminnassa
tulee selvitettäväksi, jos puoliso on työtön. Puoliso voidaan tulkita myös yrittäjäksi, jos hän osallistuu yrityksen
toimintaan, esimerkiksi kalankäsittelyyn tai välinehuoltoon. Myös tässä tapauksessa pätee mainittu 6 kk sääntö, eli myös puoliso voi olla kausiluonteisesti yrityksessä
työllistyvä. Tulkintavaikeuksia voi tulla myös tapauksessa,
jossa puolisolle ei enää riitäkään työtä toisen puolison yritystoiminnassa. Tässä tapauksessa myös yritystoiminnan
tuloksella on merkitystä.

Osuuskuntamallit mahdollistavat eri
tulkintoja
Jos kalastajat päättävät järjestäytyä osuuskunnaksi kalastuksen tai myynnin helpottamiseksi, voi tulkinnoissa
olla vaihtelua. Joissain tapauksissa kalastajan on myös
mahdollista liittyä jo olemassa olevaan osuuskuntaan.
Laskutusosuuskunnaksi nimitetään sellaisia osuuskuntia,
joissa osakkailla ei ole työsopimuksia, vaan osuuskunnan
tehtävä on lähettää kalastajan määrittämä lasku kalan
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Myös täpläravun kaupallisen hyödyntämisen lisääminen on eräs
Sisä-Suomen kalatalousryhmän strategian tavoitteista.

ostajalle. Tämän jälkeen osuuskunta pidättää laskusta verot, sosiaali- ja eläkemaksut ja maksaa kalastajalle tämän
oman osan palkkana. Koska tällöin kalastaja työllistää itse
itsensä, katsotaan hänet yrittäjäksi. Myös tässä tapauksessa yrittäminen voi olla sivutoimista, kausiluonteista tai
päätoimista. Laskutusosuuskunnan jäsenelle ei myöskään
kerry työssäoloehtoa, eli jos kalastaja jää osuuskunnasta
pois, työttömäksi, ei hänelle ole kertynyt ansiosidonnaista
työttömyysturvaa. Laskutusosuuskuntia on olemassa eri
puolilla maata. Osuuskunnan sijainnilla ei sinänsä ole merkitystä, jos ja kun osuuskunta huolehtii vain laskutuksesta.
Työosuuskunnissa kalastaja solmii osuuskunnan kanssa
työ- sopimuksen, ja hänelle maksetaan palkkaa työmäärän
tai tuloksen mukaan. Koska hänellä on työsopimus, hänelle kertyy myös työssäoloehdon mukaisesti ansiosidonnaista tukea. Jos osuuskunnassa on jäseniä yli 7 henkilöä, ei
osuuskunnan jäseniä katsota yrittäjiksi, vaan työntekijöiksi. Työntekijän osalta byrokratia työttömyyden sattuessa
on jonkin verran helpompaa kuin yrittäjän luopuminen
yritystoiminnasta.
Osuuskuntamuodot eivät ole virallisia tai sääntöihin perustuvia, vaan jako on tehty edellä mainitun työllistämisen
mallin mukaisesti. Kalastajien osalta työosuuskunta voi
olla harvinaisempi tapaus, muttei mahdoton tai mitenkään kielletty. Osuuskunnan toiminnasta riippuen se voi
toimia myös yhteisostojen mahdollistajana esimerkiksi
pakkausmateriaaleissa tai yhteisömuotoisena, tukikelpoisena kalastusyrityksenä hankkimassa kalastajien yhteisiä
investointeja.
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Kalastustulo, osuuskunta
ja työttömyysturva
Kalastuksesta tuloja saava voi saada työttömyysturvaa
vain sellaisissa tapauksissa, joissa kalastusyrittäminen on
sivutoimista tai kalastaja on osa-aikaisessa työsuhteessa.
Yrittäminen voi siis olla kausiluonteisuuden takia keskeytyksessä tai kokonaisuudessaan niin vähäistä, ettei estä
työllistymistä. Kohtelu on tämän osalta samanlaista, olipa
kalastaja sitten toiminimen turvin tai laskutusosuuskunnan kautta toimiva.
Työsuhteessa, esimerkiksi työosuuskunnan kautta toimittaessa, tulkintaa tehdään osuuskunnan sääntöjen,
työmäärän ja työsopimuksen ehtojen kautta. Työttömyysturvan määrästä on säädetty, että 300 euroa kuussa alittavalta osin sivutoimen tulo ei vaikuta työttömyysturvaan.
Tästäkin tulosta pitää kuitenkin ilmoittaa työttömyyskassalle. Jos kalastaja on kuitenkin määritetty päätoimiseksi
yrittäjäksi, tai kausiluonteinen yrittäjä on paraikaa yritystä
pyörittämässä, hän ei ole työttömyysturvan piirissä tuloista riippumatta. Heikollakaan tuloksella ei työttömyysturvaa voi saada. Tämän perustelu on toisaalta siinä, että
päätoiminen yrittäjä ei ole työmarkkinoiden käytettävissä, toisaalta työttömyysturvalla ei voida paikata heikkoa
yritystulosta

Kalatalouden tuet
Viime vuonna käynnistynyt Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) tarjoaa investointitukia kalastajalle, kalankasvattajalle sekä jalostajalle. Tukea saadakseen täytyy hakijan olla tukikelpoinen, ja tuettavan investoinnin kohteen
täytyy niin ikään osua artikloissa määrättyihin ehtoihin.
Tukiehtoja on runsaasti, sekä sallivia että poissulkevia.
Tässä esiteltynä siksi vain pääpiirteet. Yleisohjeeksi voisi
kuitenkin sanoa, että kannattaa olla yhteydessä aktivaattoriin, sillä säännöt ja käytännöt täsmentyvät, eikä kannata
liian helposti lannistua byrokratian alle. Käytännössä kaikki
pienet investoinnit on rajattu tukien ulkopuolelle siten,
että minimi maksettava tuki on 1000 euroa.

Tuki vaihtelee eri kohteissa 25-50% välillä, joten investoinnin on oltava minimissään 2000 ja 4000 euron välillä jotta
tukea voisi saada. Yksittäiseen pieneen investointiin ei siis
aina ole mahdollista saada tukea. Aktivaattorin ja kalatalousryhmän rooli muuttunut Aiemmin pienet investointituet
osoitettiin Kalatalousryhmälle, mutta tällä ohjelmakaudella haku tapahtuu sähköisesti suoraan ELY-keskuksesta.
Haku on mahdollista tehdä myös paperilomakkeella,
mutta se ei ole suositeltavaa. Kala-asioiden osalta SisäSuomen alueen ELY:n kalatalouden toiminnot on keskitetty
Pohjois-Savon ELY-keskukseen. Aktivaattori voi avustaa
hakemuksen täyttämisessä ja antaa vinkkejä ja ohjausta
haun suunnittelussa. Sen sijaan aktivaattori ei voi itse
täyttää hakemusta. Aktivaattori ei muutenkaan osallistu
hakemuksen käsittelyyn. Tuet ovat tiukasti säädöksillä
rajoitettuja, joten aktivaattorin apua kannattaa käyttää
ajoissa.

Kalastajan tuet
Tuettavia kalastajia ovat sellaiset kalastajat, joiden kalasta saaman liikevaihdon keskiarvo kolmelta vuodelta
ylittää 10 000 euroa vuodessa. Tämä liikevaihto voi kertyä
itse pyydetyn kalan myynnistä tai itse pyydetystä kalasta
tehtyjen jalosteiden myynnistä. Jos kalastajalla on myös
muuta yritystoimintaa, täytyy kalatalouden tulo erotella.
Käytännössä tämä raja on siis sama kuin 1-ryhmän kaupallisilla kalastajilla. Myös sellaiset kalastajat, joilla liikevaihto
on vasta kasvamassa, ovat tuen piirissä. Tällöin haussa on
esitettävä liiketoimintasuunnitelma, joka osoittaa, kuinka
liikevaihdon pitäisi seuraavan kolmen vuoden kuluessa
ylittää tuo säädetty 10 000 euron raja. Varmat ei-vastaukset Tukiasetuksesta ja -ohjeista voi poimia muutamia
melko selkeitä linjauksia, mihin tukea ei kannata hakea.
Alla listausta ja tarkennuksia.
» Autot; autoihin tukea ei myönnetä millään perusteella,
mutta jos kalastaja on hankkimassa autoa, joka soveltuu
oman saaliin kuljettamiseen tai torimyyntiin, voidaan auton varustelua tukea. Tällöin on siis eroteltava itse ajoneuvo ja varusteet.

Padasjoen kalasatama
Käytettyjä aluksia voidaan tukea vain, kun kyseessä on nuoren kalastajan ensimmäisen aluksen hankinta.
Jos investoinnin kohteena ei ole varsinainen kalastusalus, menee tilanne tietenkin erikseen harkittavaksi.
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Talvinen maisema Vesijärveltä

» Veneet; uusien kalastusaluksien rakentaminen tai tuonti
on erikseen kielletty. Käytettyjä aluksia voidaan tukea
vain, kun kyseessä on nuoren kalastajan ensimmäisen
aluksen hankinta. Tukea voi saada vain, jos hakijalla on
vähintään viiden vuoden kokemus alalta tai alan koulutus.
Jos investoinnin kohteena ei ole varsinainen kalastusalus,
menee tilanne tietenkin erikseen harkittavaksi.
» Pyydykset; pyydyksiä ei voida tukea, koska kalastuskapasiteetin lisäämistä ei saa tukea. Tämä juontuu koko
Eurooppaa koskevasta säännöstelystä. Pyydyksiin liittyvissä tuissa on kuitenkin mahdollisuus tukea valikoivia
pyydyksiä, mikä saattaa tuoda valoa esimerkiksi rysäpyydysten osalta. Tämä tulkinta on valitettavasti vielä tarkasteltavana.
» Yrityksen omistuksen siirto; yrityksen ostoon tai sukupolvenvaihdokseen liittyvää omaisuusjärjestelyä ei voida
tukea EMKR-varoin.
» Korvausinvestoinnit; vanhan rikkoutuneen tai loppuun
kuluneen laitteen korvaamista ei rahoiteta. Tästä poikkeuksena ovat alusten moottorit, joille on oma toimenpiteensä, sekä joissain tapauksessa moottorikelkat. Näissä
tapauksessa korvausperusteena ovat parantuva taloudellisuus ja ympäristö- vaikutusten merkittävä pienentyminen.

Yleisimmät tuet
Kalastukseen liittyviä tukiartikloita on kaikkiaan kahdeksan, mutta osa niistä on tarkoitettu julkisille hakijoille,
kuten kunnille. Alla lyhyt kuvaus niistä kohteista, joita
yleisimmin on kysytty. Näiden lisäksi on muitakin mahdollisuuksia, eli aina kannattaa kysyä. Kaikkia tukiehtoja ei
siis ole alla lueteltu.
» Toiminnan monipuolistaminen; jos kalastaja haluaa
laajentaa toimintaansa esimerkiksi kalastusmatkai- luun,
ravintolatoimintaan, koulutukseen tai vaikka ympäristöpalveluihin, voi näihin investointeihin saada tukea.
» Nuorten kalastajien käynnistysvaiheen tuki; alle 40-vuoden ikäinen kalastaja voi saada tukea ensimmäisen aluksen hankintaan.

Tällaisia voisivat olla esimerkiksi nosturit, joilla voidaan
vähentää rasitusvammoja.
» Saaliin arvon lisääminen; tämän toimenpiteen avulla
voidaan rahoittaa kaikki investoinnit, joiden avulla kalastaja voi itse nostaa saaliinsa laatua tai arvoa (jalostusinvestoinnit), tuoda saaliinsa markkinoille (moottorikelkat
ja mönkijät) tai myydä oman saaliinsa (suoramyyntikalusto). Myös veneisiin tehtävät kalustoinvestoinnit voidaan
joissain tapauksissa perustella tällä artiklalla.
» Moottorinvaihto; kalastusaluksen moottorinvaihtoa tuetaan tarkoin ehdoin. Sisävesillä tämä edellyttää vaihtoa
korkeintaan saman tehoiseen sekä selvitystä siitä, että
kalastettava kalakanta ei ole ylikalastettu. Muikun kalastuksen osalta tämä selvitys on jo valtakunnallisesti tehty.
Edellä mainittujen lisäksi on erilliseen, määräaikaiseen
hakuun jo avattu innovaatio-ohjelmat kalastukseen ja
kalastuksen ympäristöinnovointeihin. Kunnille suunnattu
kalasatamien kehittämisen määräaikainen haku on sulkeutunut, mutta avattanee tuonnempana uudestaan.

Kalanjalostuksen tuet
Jalostusyrityksille, eli sellaisille yrityksille jotka jalostavat
muuta kuin itse kalastettua kalaa, ovat huomattavasti
rajatumpia. Isoille yrityksille tukea ei suunnata lainkaan,
ja pk-yrityksilläkin tuki on maksimissaan 20%. Ehkä
tästäkin johtuen tukea on kyselty hyvin vähän. Monialaisten yritysten kannattaa muistaa, että jos kalatuotteiden
liikevaihto on maksimissaan 40% kokonaisliikevaihdosta,
yritys voi hakea tukea myös maaseuturahastosta. Tapauksesta riippuen tuki voi olla tällöin parempi.

Vesiviljelyn tuet
Vesiviljelyssä tuki on pääasiassa osoitettu yrityksille.
Näistä tukitoimenpiteistä eniten käytettyjä ja kysyttyjä
ovat seuraavat.
» Vesiviljelyn tuottavat investoinnit; toimenpiteessä on
lueteltu laaja kirjo erilaisia toimia, joilla yritysten tuottavuutta voidaan parantaa. Myös eläinterveys on tässä
mainittuna, sekä täydentävät toimet eli sivuelinkeinot,
kuten kalastajillakin.

» Terveys ja turvallisuus kalastuksessa; investointeihin jotka parantavat turvallisuutta kalastuksessa voi saada tukea.
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» Neuvontapalvelut; näitä palveluita on käytetty esimerkiksi uuden tai olemassa olevan laitoksen ympäristölupaprosessin konsultointipalveluiden hankintaan. Myös
muuta konsultointia on mahdollista tukea. Lisäksi muita
rahoitettavia investointeja ovat esimerkiksi eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevat toimet, vakuutukset sekä
erityisesti tekniset innovaatiot.

Kalatalousryhmän tarjoama tuki
Kalatalousryhmä keskittyy tällä ohjelmakaudella erityisesti paikallisten kehittämishankkeiden rahoittamiseen.
Tämä tarkoittaa sellaisia kehittämishankkeita, joiden tarve on osoitettu paikallisen strategian mukaisiksi. Rahoittajana kalatalousryhmällä on jonkin verran vapaammat
kädet kuin EMKR:stä haettavissa investointituissa, mutta
ehtojakin löytyy. Kehittämishankkeissa hakijoina voivat
olla julkiset hakijat (kunnat yms), yksityiset henkilöt
tai yrittäjät tai yksityiset hakijat kollektiivisesti yhdessä. Näiden kesken rahoitusmäärä vaihtelee. Erityisesti
kannattaa huomata, että yksityiset investoinnit eivät ole
sallittuja Kalatalousryhmän tuella. Kaikki investointituet
menevät siis tarkasti ELY-keskuksen käsittelyssä. Samoin
rajattuja ovat kaikki kalanjalostuksen tuet, myös julkisilta
hakijoilta. Kaikissa tapauksissa hankkeiden tulosten on
oltava julkisia, mikä rajoittaa joissain tapauksissa yritysten kehittämishankkeita.

Suomen sisävesiammattikalastajat ry
Suomen sisävesiammattikalastajat ry on ammattikalastajien etujärjestö Suomen sisävesillä. Yhdistyksen
tarkoituksena on luoda suotuisat edellytykset elinkeinon harjoittamiselle ja valvoa sisävesikalastajien etuja.
Yhdistys pyrkii edistämään kalastajien välistä yhteistyötä
sekä edistämään verkostoitumista eri kalatalouden toimijoiden kanssa. Tavoitteidensa saavuttamiseksi yhdistys
pyrkii järjestämään hankkeita, kursseja ja koulutustilaisuuksia. Yhdistys antaa myös lausuntoja sekä järjestää
erilaisia tapahtumia yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
Yhdistys pyrkii myös tiedottamaan jäseniään ajankohtaisista aiheista jäsenkirjeillä, jotka toimitetaan postitse
sekä sähköpostitse. Liittyessäsi järjestöön, saat käyttöösi
myös jäsenedut ja –alennukset yhteistyökumppaneilta.
Jäseneksi liittyminen on helppoa; täytä jäsenhakemus
vaikkapa osoitteessa www.ssak.fi/toiminta/liittyminen/
tai laita jäsenhakemus postitse osoitteella Puromäentie
131, 43130 Tarvaala tai sähköpostitse info@ssak.fi ja
liitteeksi todistus kaupallisen kalastuksen rekisteristä.
Jäsenmaksut kaudelle 2016-2017 näet alla. Ei liittymismaksuja. Liittyessäsi kannatusjäseneksi, pääset seuraamaan järjestön tapahtumia, mutta et saa käyttöösi
jäsenetuja ja alennuksia.
Liikevaihtoluokka €		
Jäsenmaksu €
yli 100 000 			
100
100 000-50 001 		
75
10 000-50 000 			
50
alle 10 000 			
30
Kannatusjäsen 			20
Jäsenseurat 			
50
Lisätietoja Suomen sisävesiammattikalastajat ry
Juha Piilola Puheenjohtaja
Puh: 044-5740561
Osoite: Puromäentie 131; 43130 Tarvaala
Kotisivut: www.ssak.fi
sähköposti: info@ssak.f

Jorma Kääpä (vas.), Karoliina Kääpä ja aktivaattori Janne Ruokolainen
tutustumassa Tapio Peltomäen konttiperkuulaitokseen.
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Sisä-Suomen kalatalousryhmä
Janne Ruokolainen
Kalatalousaktivaattori
+358 44 712 4209
janne.ruokolainen(at)paijanne-leader.fi
Osoite: c/o Päijänne-Leader ry; Meijeritie 1; 17200 Vääksy
www.paijanne-leader.fi/kalatalousryhma

Pohjois-Savon ELY-keskus
Puhelinvaihde: 0295 026 500
Käyntiosoite: Kallanranta 11, Kuopio
Postiosoite: PL 2000, 70101 Kuopio
www.ely-keskus.fi
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