
Sisä-Suomen Kalaleaderin paikallisyhteisöä osallistava valmisteluprosessi  

Varsinaisesta ohjelmaprosessista on vastannut Päijänne-Leader ry. Strategiatyö kuulemisineen on 

tehty vuoden 2021 aikana samanaikaisesti Päijänne-Leaderin strategian valmistelun kanssa. Näin 

on varmistettu strategioiden saumaton yhteensopivuus. 

Strategian laadintaprosessi on pidetty mahdollisimman paikallislähtöisenä.  Ohjelman laatimiseen 

ovat osallistuneet alueen elinkeinokalatalousyrittäjät, oppilaitokset, hallinnon edustajat sekä vesi-

alueiden omistajat. Lisäksi strategian suunnitteluun ovat osallistuneet alueen kehittäjäorganisaa-

tioiden ja kuntien edustajat.  Tärkeä rooli strategian laadinnassa on ollut alueen Leader-ryhmillä ja 

kalatalousryhmän ohjausryhmällä, jotka ovat osallistuneet strategian tekoon koko laadintaproses-

sin ajan.  

Valmistelutyön pohjaksi haluttiin sidosryhmiltä saada palautetta. Siksi ryhmän aiemmasta toimin-

nasta tehtiin huhtikuussa 2021 arviointikysely. Siihen saatiin 40 vastausta. Siitä saatujen tulosten 

perusteella ryhmän toimintaan ollaan pääosin tyytyväisiä ja kalatalousryhmällä on ollut vaikutusta 

alueella. Toiminnan jatkumista pidetään tärkeänä. Toisaalta yhteistyössä ja viestinnässä olisi hie-

man kehittämisen varaa ja hakuprosessia voisi entisestään sujuvoittaa. 

Ohjelman laadintaprosessin aikana järjestettiin yhteensä yksitoista kuulemistilaisuutta, joista saa-

tua palautetta hyödynnettiin strategian laadinnassa. Tilaisuuksiin osallitui yhteensä 87 henkilöä. 

Näiden tilaisuuksien lisäksi lisäksi kalatalousryhmän ohjausryhmä ja jaosto ovat kokoontuneet kä-

sittelemään strategiaa. 

Valmistelun aikajana: 

• Sisä-Suomen kalatalousryhmän ohjausryhmän kokous 20.2.2021 

• Huhtikuu 2021, kyselyt sidosryhmille 

• Kuulemistilaisuus, Ammattikalastajat 7.4.2021, Teams 

• Kalatalousryhmän jaoston kokous 7.5.2021, Teams 

• Kuulemistilaisuus, Keski-Suomen matkailuyrittäjät 15.4.2021, Teams 

• Kuulemistilaisuus, Vesialueen omistajat 11.5.2021, Teams 

• Kuulemistilaisuus, Kalan kauppa ja jalostus 18.5.2021, Teams 

• Kuulemistilaisuus, Vesiviljely 20.5.2021, Teams 

• Kuulemistilaisuus, Päijät-Hämeen, Kouvolan ja Pertunmaan kehitysorganisaatiot ja kunnat 

25.5.2021, Teams 

• Kuulemistilaisuus, Keski-Suomen kehitysorganisaatiot ja kunnat 28.5.2021, Teams 

• Alueellinen kuulemistilaisuus ja strategiatyöpaja, 25.8.2021, Viitasaari 

• Sisä-Suomen kalatalousryhmän ohjausryhmän kokous 1.9.2021 

• Alueellinen kuulemistilaisuus ja strategiatyöpaja, 2.9.2021, Nastola 

• Alueellinen kuulemistilaisuus ja strategiatyöpaja, 8.9.2021, Jyväskylä 

• Strategian viimeistelyn työpaja 15.9.2021, Asikkala/Teams 

• Sisä-Suomen kalatalousryhmän jaoston kokous 21.10.2021 

• Kymenlaakson osakaskuntien tapaamiset 3 kpl lokakuussa 2021 



Tilaisuuksien tarkoituksena oli kerätä alan toimijoilta mahdollisimman paljon ideoita ja kehittämis-

tarpeita alueen elinkeinokalatalouden kehittämiseksi. Koronatilanteen vuoksi joihinkin tilaisuuksiin 

oli vaikea saada osallistujia ja osa jouduttiin jopa perumaan. Kullekin toimijaryhmälle tarjottiin kui-

tenkin mahdollisuus osallistua joko lähi- tai verkkotapaamiseen, ja näin kaikkien ryhmien edustajat 

tulivat kuulluiksi. Koronan aiheuttamien poisjääntien vuoksi ajatuksia kerättiin haastattelemalla 

joko henkilökohtaisissa tapaamisissa tai puhelimitse alueen elinkeinokalatalouden parissa työsken-

televiä yrittäjiä ja alan kehittäjiä. Yhteensä haastateltuja henkilöitä oli 22 kappaletta.  

Strategialuonnosta päivitettiin prosessin edetessä ja jaettiin laajalla jakelulla sidosryhmille kom-

mentoitavaksi. 

 


