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TIIVISTELMÄ 
Mestari-kisälli-hankkeessa kaupallisesta kalastuksesta kiinnostuneet saivat mahdollisuuden oppia 
kaupallisen kalastajan ammattitaitoa kokeneen kalastajan työparina ja oppilaana, eli kisällinä. 
Hankkeessa oli mukana yhteensä kymmenen mestari-kisälli-paria, joista kukin työskenteli työparina 
yhteensä kuuden kuukauden ajan (6 x 140 h). Varsinaisen mestari-kisälli-toiminnan lisäksi 
hankkeeseen osallistuneilla oli mahdollisuus suorittaa kaupallisille kalastajille oleellisia kursseja sekä 
koulutuskeskus Salpauksessa ”ammattikalastajana toimimisen” -tutkinnon osa.  

Hanketta ja sen toimenpiteiden suorittamista vaikeutti koronapandemia. Opintomatkaa ja 
osallistujien koulutuksia jouduttiin siirtämään tai perumaan vaikean koronatilanteen vuoksi. Kisällien 
harjoittelut ja itse hanke saatiin kuitenkin hyvin suoritettua.  

Kymmenestä kisällistä yhdeksän suoritti kaikki harjoittelujaksonsa loppuun asti. Heistä yli puolet 
ovat jatkaneet ammattikalastuksen parissa valmistumisensa jälkeen, osa on perustanut oman 
kalastusyrityksen, toiset ovat jatkaneet mestarina toimineen ammattikalastajan apuna. 

HANKEAIKA 

1.6.2019-31.8.2022 

1. TAUSTA JA TAVOITTEET 

1.1. Tausta  
 
Elinkeinokalatalouden tulevaisuudennäkymät tulonlähteenä ovat varsin hyvät. Siitä huolimatta 
toimijoiden keski-ikä on korkea, eikä uusia tulijoita alalle ole riittävästi. Suurin tarve uusille tekijöille 
on alkutuotannossa. Koko Suomessa vuoden 2019 lopussa päätoimisista kalastajista 70 % lähestyy 
eläkeikää, kalastajien keski-iän ollessa noin 58 vuotta (https://prokala.fi/wp-
content/uploads/2021/01/Hyvinvointia_kalasta_suomalainen_elinkeinokalatalous.pdf). Siksi alalle 
pitäisi saada rekrytoitua ihmisiä, joilla on vielä runsaasti työvuosia jäljellä. Mestari-Kisälli-malli on 
hyväksi havaittu toimintamalli uusien ammattilaisten kouluttamisessa muilla alueilla Suomessa.  
 
Tätä hanketta valmisteltiin erillisellä Elinkeinokalatalouden tulevaisuus Sisä-Suomessa-
esiselvityshankkeella (myöhemmin ”esiselvityshanke”). Siitä saadut tulokset olivat erittäin 
positiivisia, ja sen aikana tulevaan hankkeeseen löydettiin kymmenen mestaria ja kahdeksan kisälliä. 
Siksi edellytykset tämän hankkeen onnistumiselle olivat hyvät. Esiselvityksen aikana tehdyt arviot 
kalakantojen tilasta tuottivat positiivisen tuloksen. Särjen ja ahvenen kannat ovat alueella 
alihyödynnettyjä ja voisivat toimia lisätulonlähteenä uusille kalastajille. Siinäkin suhteessa 
edellytykset uusien kalastajien toiminnalle ovat alueella erinomaiset.  

1.2. Tavoitteet 
 
Vuonna 2020 Sisä-Suomen kalatalousryhmän alueella toimii n. 30 1. ryhmän kaupallista kalastajaa 
(http://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/LUKE__06%20Kala%20ja%20riista__02%20Rakenn
e%20ja%20tuotanto__04%20Kaupallinen%20kalastus%20sisavesilla/1b_Sisavesien_kaupalliset_ka
lastajat.px/). Mestari-kisälli-hankkeen tavoitteena oli rekrytoida 5–10 uutta kaupallista kalastajaa 
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Sisä-Suomen kalatalousryhmän alueelle. Samalla tarkoitus oli myös saada alueelle nuoria kalastajia 
madaltaen alueen ammattikalastajien keski-ikää. Tavoitteena oli antaa hankkeeseen osallistuville 
kisälleille alalla työskentelyyn riittävät tiedot ja taidot, jotka saavutetaan toimimalla ammattitaitoisen 
kaupallisen kalastajan työparina. Samalla kisällien tavoitteena oli suorittaa vuokraveneenkuljettaja-
kirja, hygieniapassi, EA1-kurssi ja halutessaan myös kalatalouden perustutkinnon 
”ammattikalastajana toimimisen” tutkinnon osa.  
 
Varsinaisen mestari-kisälli-työskentelyn lisäksi hankkeen suunniteltuihin toimenpiteisiin kuuluivat 
opintomatka sekä kalatalousalasta ja mestari-kisälli-toiminnasta tiedottaminen mm. videoiden ja 
sosiaalisessa mediassa tehtyjen päivitysten muodossa. 

1.3. Vastaavat toteutetut hankkeet 
 
Ammattikalastajien määrää on pyritty kasvattamaan ja kalastajien keski-ikää laskemaan eri puolilla 
Suomea. Vastaavanlaisia mestari-kisälli-tyylisiä hankkeita on toteutettu aiemminkin. Osa niistä on 
onnistunut hyvin, toiset ovat epäonnistuneet syystä tai toisesta. Kaikkien mestari-kisälli-hankkeiden 
ajatuksena on ollut toteuttaa koulutus yksilöllisesti ja käytännönläheisesti sekä käyttää oppilaitosten 
asiantuntemusta koulutussuunnitelman laadinnassa. Hankkeita on ollut rahoittamassa pääosin 
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto. Hankkeen aikana selvitettiin mitä muita vastaavia koulutuksia 
on järjestetty, ja pyritty ottamaan niistä oppia toteutustapaan sekä pyritty välttämään niissä 
esiintyneitä ongelmia. Seuraavassa on listattuna esimerkkejä eri toimijoiden toteuttamia 
koulutushankkeita ja kerrottu niistä lyhyt kuvaus.  
 
Itä-Suomen mestari-kisälli 
Toteuttaja: Piällysmies Ry 
Toteutusaika: 3.6.2019-30.6.2021 
Kuvaus: Itä-Suomen alueelta valittiin kuusi mestari-kisälli paria vuoden kestävään hankkeeseen. 
Vuoden aikana kisälli toimi mestarin opastuksella ammattikalastajan työtehtävissä. Tavoitteena oli, 
että kisälli pääsee tutustumaan kalastukseen jokaisena vuodenaikana. Työsuhteesta riippuen joko 
mestarille tai kisällille maksettiin korvaus työajasta, 6kk jaksosta yhteensä 6000 € parille. Kisälli piti 
kirjaa suunnitelman toteutumisesta ja merkitsi ylös päivittäiset kokemukset. Hankkeeseen sisältyi 
myös opintokäyntejä muiden ammattikalastajien, kalanjalostusyritysten ja välinevalmistajien luona 
ja kalan myyntipaikoissa sekä liiketoiminnan tarkastelua. Harjoittelujakson päätteeksi luovutettiin 
jakson suorittamisesta todistus, jossa oli eritelty toteutunut harjoittelu siihen sisältyvine osineen.  
 
Kalastajanpolku - uusien kalastajien saaminen Sodankylään 
Toteuttaja: Sodankylän kunta 
Toteutusaika: 1.7.2017-31.12.2020 
Kuvaus: Sodankylässä aloitettiin keväällä 2016 toimet kaupallisen kalastuksen jatkuvuuden 
turvaamiseksi uusien kalastajien rekrytoimismahdollisuuksia kartoittaneella hankkeella. Tämän 
selvityshankkeen tulosten perusteella suunniteltiin kalastajanpolku-hanke, jonka tarkoituksena oli 
mahdollistaa uusille kaupallisesta kalastuksesta kiinnostuneille henkilöille mahdollisimman helppo 
aloitus Lokan tekojärven kalastusalueella. Lokan tekoaltaan kalastajat opastivat uusille kalastajille 
paikallisten olosuhteiden tuntemusta ja käytössä olevia pyyntimenetelmiä. Hankkeen 
harjoittelujaksoon osallistui 7 henkilöä. Koko hankkeen myötävaikutuksella on alueella aloittanut 
vuosina 2018–2020 12 uutta kalastajaa, kun niitä oli ennen hanketta 16. Koulutus tapahtui hankkeen 
aikana, kahden ja puolen vuoden aikana harjoittelijasta riippuen. Lähes kaikki osallistujat tekivät 
kalastusharjoittelua muun työn ohella, omalla vapaa-ajalla. 
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Hanke toteutui jopa odotuksia paremmin. Alueen vakituisten ammattikalastajien määrä saatiin 
kaksinkertaistettua hankkeen myötä. Vaikka hankkeen aloitus hieman viivästyi, ja 
esiselvityshankkeen myötä kalastusharjoittelun aloittavien määrä putosi huomattavasti, tuli uusia 
kiinnostuneita lisää ja hankkeeseen saatiin uusia koulutettavia. Alueen ikääntyvien kalastajien myötä 
koko kalatalous oli alueella vaarassa loppua. Hankkeen jälkeen, uusien kalastajien kautta, 
ammattikalastus saatiin turvattua ja alueelle muodostui myös lisää kalanjalostustoimintaa ja koko 
alueen elinvoimaisuus parani. 
  
Tiivistelmä hankkeesta: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-
practice/projects/recruiting-young-people-train-experienced-fishers_en 
 
Mestari ja kisälli II-hanke 
Toteuttaja: Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö 
Toteutusaika: 2.2.2009-31.12.2010 
Kuvaus: Suomen kalatalous – ja ympäristöinstituutti toteutti uusia ammattikalastajia kouluttaneen 
Mestari ja kisälli–pilottihankkeen 2.1.2008–30.4.2010.Tässä pilottihankkeessa koulutettiin yhteensä 
13 kalastusyrittäjää ja -työntekijää. Tätä hanketta haluttiin kehittää ja laajentaa, joten perustettiin 
mestari ja kisälli II-hanke. Hankkeen tavoitteena oli kouluttaa viisi kisälliä elinkeinokalastuksen 
yrittäjäksi ja 30 kalataloustyöntekijäksi joko kalastuksen, vesiviljelyn tai kalanjalostuksen sektoreille. 
Koulutus tapahtui oppisopimusmuotoisena, mutta he pystyivät myös suorittamaan yhden tai 
useamman esim. kalatalouden perustutkinnosta tai yrittäjän, kalanviljelijän tai kalanjalostajan 
ammattitutkinnosta. Koulutusta oli tarjolla monessa oppilaitoksessa eri puolella Suomea. Kisälleille 
maksettiin palkkaa koulutuksen ajalta 400–1000 €/kk, riippuen siitä toimivatko he yrittäjänä vai 
työntekijänä. Mestareille oppisopimustoimistot maksoivat 0–180 €/kk. Koulutuksen jälkeen 
yrityksen perustaneille kisälleille maksettiin harkinnanvarainen tuki (Max 8000 €), mikäli yritys oli 
toiminnassa vielä vuoden sen perustamisen jälkeen. 
 
Koulutuksen aloitti 17 paria, joista kahdeksan kalastusyrittäjäkoulutuksessa, neljä 
kalastustyöntekijäkoulutuksessa ja viisi kalanviljelytyöntekijäkoulutuksessa. Hanke toimi koko 
maanlaajuisesti, eniten hakijoita koulutukseen oli Keski- ja Itä-Suomesta sekä Länsirannikolta. 
Hankkeeseen osallistujat kokivat koulutuksen pääsääntöisesti hyvänä, mutta oppisopimuskoulutus 
muotona todettiin hankalaksi. Lisäksi hankkeeseen osallistuneiden korvauksia pidettiin liian pieninä. 
Parien sitoutumisessa hankkeeseen oli myös ongelmia. Koulutuksesta valmistuneista yksi perusti 
oman kalastusyrityksen koulutuksen jälkeen, kahdella oli yritys jo ennen hankkeen alkamista, osa 
valmistuneista jäi työntekijöiksi mestariyritykselle. Vesiviljelytyöntekijäkisälleistä 2 jatkoi 
työntekijänä mestariyrityksessä.  
 
Hankkeen loppuraportti: https://docplayer.fi/766792-Mestari-ja-kisalli-ii-hanke-2-2-2009-31-12-
2010-loppuraportti.html 
 
Säkylän Pyhäjärven kalatalouden kehittämishanke 
Toteuttaja: Säkylän kunta 
Toteutusaika: 19.1.2020-30.4.2021 
Kuvaus: Hankkeen tavoitteena oli saada Säkylän Pyhäjärvelle 5 uutta vakituista kalastajaa. Mestari-
kisällikoulutukseen valittiin syksyllä 2019 viisi kokelasta. Jäättömän talven ja muiden syiden vuoksi 
kaksi kisälliä aloitti koulutuksessa. Kullekin koulutettavalle laadittiin toimesta yksilökohtainen 
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harjoittelu- ja opintosuunnitelma. Sekä kisällille että mestarille maksettiin korvausta hankkeeseen 
osallistumisesta. Kisällit suorittivat näyttökokein kalastajan ammattitutkintojen osia.  
 
Hankkeessa oli tarkoitus järjestää opintomatkoja, mutta koronaepidemian vuoksi kaikki matkat 
peruttiin. Lisäksi oli tarkoitus järjestää erilaisia verkostoitumistapaamisia mahdollisen 
kalastajaosuuskuntatoiminnan aloittamiseksi, mutta nekin jouduttiin perumaan. Uusien kalastajien 
tueksi oli tarkoitus myös kehittää uudenlaisia kalanmyyntitapoja ja -kanavia, näidenkin ideoiden 
toteuttamisen korona siirsi. Hankkeen aikana tehtiin muutaman minuutin markkinointivideoita, joissa 
esiteltiin Pyhäjärven kalastusta eri vuodenaikoina.  
 
Hankkeen tavoitteet viidestä uudesta kalastajasta toteutui, mutta korona ja olematon jäätilanne 
vaikeutti hankkeen etenemistä. Kaksi heistä osallistui itse mestari-kisälli-koulutukseen, loput olivat 
muuten aktiivisesti mukana hanketoiminnassa. Hankkeen myötä alueen kalastajia saatiin aktivoitua 
ja Euran kunta aikookin kunnostaa Mannilan kalasataman. Markkinointivideoiden avulla Pyhäjärven 
ammattikalastusta on tehty tunnetuksi ja kohotettu kotimaisen kalan arvostusta.  
 
Lisää hankkeesta: https://www.sakylanpyhajarvi.fi/sakylan-pyhajarven-kalatalouden-
kehittamishanke/ 

2. TOTEUTUS JA TULOKSET 

2.1. Mestari-Kisälli-toiminta 
 
Mestari-kisälli-hankkeen aikana yhteistyötä teki yhteensä kymmenen mestari-kisälli-paria, joista osa 
muodostettiin jo esiselvityshankkeen aikana ja osa hankkeen aikana. Kolme pareista aloitti 
hankkeessa muita myöhemmin, yksi pari lokakuussa 2020 ja kaksi paria lokakuussa 2021. Yksi 
pareista jättäytyi pois hankkeen kouluttautumisen alkuvaiheessa. Parit sijoittuivat hankealueelle 
kuvan 1 mukaisesti. Työparien osapuolista kuusi tunsi toisensa entuudestaan, neljä ei tuntenut 
toisiaan ennen mestari-kisälli-toiminnan alkua.  
 
Koronaepidemian vuoksi yksi pareista jätti hankkeen kesken. Epidemia hankaloitti myös 
suunniteltuja tapaamisia ja opintomatkaa. Näiden seikkojen ja hankkeen taloudellisen tilanteen 
vuoksi hankeaikaa jatkettiin kolme kertaa ja mukaan otettiin 3 uutta kisällien. Kesken hankeaikaa 
aloittaneista kisälleistä yksi oli mestarilleen jo aiemmin tuttu, kaksi muuta kisälliä rekrytoitiin 
julkaisemalla sosiaaliseen mediaan päivityksiä ja olemalla yhteydessä alan sidosryhmiin. 
 
Kisällien mestareiden opetuksessa tapahtuneen työharjoittelujakson kesto oli yhteensä 6kk. 
Tavoitteena oli, että kisällit pääsisivät tutustumaan jokaisena eri vuodenaikana tapahtuvaan 
kalastukseen. Kisällien kouluttautumista ja mestareiden opetustyötä tuettiin hankevaroin. Mestari-
kisälli-parit raportoivat tekemänsä työtunnit työtuntilomakkeella, ja jokaisesta tehdystä 140 tunnin 
jaksosta maksettiin parin molemmille osapuolille 500 € korvaus (yhteensä 6000 € / pari). Korvaus 
hankeosallistumisesta maksettiin mestariyrittäjille työkorvauksena. Kisälleille korvaus maksettiin 
joko stipendinä tai työkorvauksena; jos kisälli oli opiskelija, maksettiin korvaus stipendinä. 
 
Ne kisällit, jotka olivat hankkeen aikana opiskelijoina Koulutuskeskus Salpauksessa, saivat 
tarvittavat vakuutukset koulun puolesta. Ne jotka, olivat työvoimatoimiston työkokeilun kautta 
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mukana hankkeessa, saivat vakuutukset työvoimatoimiston kautta. Mestariyrityksessä työntekijöinä 
olleiden kisällien vakuuttamisen hoiti työnantaja. 
 

 

Kuva 1. Hankkeeseen osallistuneiden maantieteellinen jakautuminen. Kisällien sijainnit ovat 
merkattuna punaisella ja mestarien sinisellä. 

2.2. Yhteistyö Koulutuskeskus Salpauksen kanssa 
 
Koulutuskeskus Salpauksen kanssa tehdyn yhteistyön ansiosta kisällien oli mahdollista suorittaa 
kalatalouden perustutkinnon osa; ”Ammattikalastajana toimiminen”. Hankkeeseen osallistuville 
mestareille ja kisälleille tarjottiin mahdollisuus osallistua seuraaville Koulutuskeskus Salpauksen 
järjestämille kursseille:  

 Vuokraveneen kuljettajan tutkintoon valmistava kurssi ja tentti 
 EA1-kurssi 
 Hygieniapassi-koulutus ja tentti 
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Vuokraveneen kuljettajankirjaan vaadittavaan koulutukseen ja tenttiin oli mahdollista osallistua 
hankkeen aikana, EA1-kurssi järjestettiin useampaan otteeseen ja hygieniapassin tentti oli 
mahdollista suorittaa niin sovittaessa. Hankkeeseen osallistuvien kisällien osalta kaikki kurssikulut 
ja korttimaksut korvattiin hankkeesta, minkä lisäksi mestareiden kurssikuluista korvattiin 50 %. Myös 
hankeosallistujien matkakulut koulutuspaikkaan korvattiin. Niille kisälleille, jotka olivat kurssin 
aikaan opiskelijoina Koulutuskeskus Salpauksessa, kurssit kuuluivat opintoihin, joten heidän 
kurssiosallistumisistaan ei tullut hankkeelle kuluja. Hankkeeseen kuuluneita kursseja oli myös 
mahdollista suorittaa muualla kuin koulutuskeskus Salpauksessa, jos kisälli ei ollut hankkeen aikana 
Salpauksen opiskelijana. 
 

2.3. Tiedottaminen 
 
Hankkeesta tiedotettiin Sisä-Suomen kalatalousryhmän internetsivuilla, YouTube-kanavalla, 
Instagram-tilillä ja Facebook-sivuilla sekä toiminta-alueen Leader-ryhmien sosiaalisen median 
kanavissa. Hankkeesta tiedotettiin myös omalla Facebook-sivulla: ”Mestari-kisälli Sisä-Suomen 
kalatalousryhmä”. Lisäksi hankkeen aloituksesta kertova tiedote jaettiin alueen verkostoille ja 
paikallislehtiin. Hankkeen loppumisesta ja sen tuloksista lähetettiin myös erillinen tiedote. 
 
Hankkeesta kerrottiin ostopalveluna hankituilla esittelyvideoilla, joita jaettiin Sisä-Suomen 
kalatalousryhmän ja Mestari-kisälli-hankkeen Facebook-sivuilla sekä kalatalousryhmän YouTube-
kanavalla. Ostopalveluna tuotettuja videoita kuvattiin yhteensä kolme. Videoissa kerrottiin 
hankkeesta, esiteltiin mukana olevia mestari-kisällipareja sekä keskityttiin johonkin kalastusteemaan. 
Ensimmäinen video valmistui kesällä 2020 ja sen aiheena oli muikuntroolaus Päijänteellä. Toinen 
video käsitteli talvinuottausta Keiteleellä. Viimeinen video kuvattiin elokuussa 2022, tätä aineistoa 
ja aiemmin kuvattua videomateriaalia hyödyntäen julkaistiin video, jossa kerrottiin hankkeesta ja sen 
tuloksista. 
 
Myös hankkeen koordinaattori kuvasi ja julkaisi kolme kisällien esittelyvideota. Tämän lisäksi 
Mestari-Kisälli Sisä-Suomen kalatalousryhmä -Facebook sivuilla on julkaistu esittely-, kuva- ja 
videomateriaalia liittyen hankkeeseen. Hanketta sekä yhden mestari-kisälli-parin toimintaa esiteltiin 
myös EU:n kalatalouspääjohtajille Suomen puheenjohtajakauteen liittyvällä tutustumisvierailulla. 
Kaikki hankkeeseen kuvatut videot ovat nähtävissä kalatalousryhmän YouTube-kanavalla. 
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Kuva 2. Kuvakaappaus videosta, jossa kerrotaan hankkeessa mukana olleesta kisällistä. 
 
Hankkeeseen etsittiin kahta uutta kisälliä kesken hankeajan, koska hankkeeseen varattuja kisälleille 
ja mestareille maksettavia korvauksia oli vielä jäljellä. Uusia kisällejä pyrittiin rekrytoimaan omien 
sidosryhmien avulla, sosiaalisessa mediassa mainostamalla sekä jakamalla aiheesta tiedotteita. 
Facebookissa tiedottamisen avulla hankkeeseen saatiinkin kaksi uutta kisälliä. Näiden mestareiksi 
saatiin jo aiemmin mestareina toimineet ammattikalastajat. 
 
Kisällien ja mestarien tiedottamisen ja yhteydessä pidon avuksi tehtiin myös oma WhatsApp-ryhmä. 
Ryhmä mahdollisti myös kaikkien mestareiden ja kisällien yhteisen keskustelufoorumin, jossa pystyi 
jakamaan ajatuksia ja ideoita. Hankkeen koordinaattori oli henkilökohtaisesti yhteydessä hankkeen 
toimijoihin, tasaisin väliajoin kuulumisien kyselyn ja koulutuksista tiedottamisen muodossa.  
 
Hankkeesta ja sen tapahtumista tehtiin säännöllisesti myös medialle tiedotteita. Tiedotteiden ja some-
päivitysten ansiosta hanke sai julkisuutta. Lokakuussa 2021 Yle Lahden toimittaja teki aiheesta jutun 
radioon, tv:n paikallisuutisiin ja internetsivuille (https://yle.fi/uutiset/3-12165609?fbclid=IwAR1-
xX7tQ9ESwuA_6rcihXUPAvpSbPlMtgYlApCBQs2yOQUK8LV2W_6kspU). Myös muissa 
medioissa aihetta käsiteltiin. 
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Kuva 3. Padasjoen Sanomissa kerrottiin hankkeesta syyskuussa 2019. 
 
Hankkeesta tiedotettiin myös erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa, joissa kerrottiin hankkeesta ja 
sen tuloksista. Näissä tapahtumissa etsittiin myös uusia kisällejä mukaan hankkeeseen ja kerättiin 
yhteystietoja kisällitoiminnasta kiinnostuneilta, mahdollista tulevaa vastaavaa mestari-kisälli -
hanketta varten. Hanke sai tapahtumissa ja tilaisuuksissa paljon positiivista palautetta ja lisäsi 
mielenkiintoa kaupallista kalastusta kohtaan.  
 

2.4. Opintomatka 
 
Hankkeen hankesuunnitelman yhtenä osa-alueena oli järjestää kisälleille ja mestareille opintomatka. 
Matkan tarkoituksena oli nähdä ja tutustua kalatalouden eri toimijoiden toimintaan oman alueen 
ulkopuolella. Opintomatkan kohteeksi valikoitui Lounais-Suomi ja matkan varrella olevat toimijat. 



 9

Reitiksi muodostui Vääksy – Sastamala – Säkylä – Eura – Uusikaupunki – Kustavi – Taivassalo – 
Parainen – Vääksy. Lopulliseksi ajankohdaksi valittiin 1-2.12.2021, jolloin syyskalastuskausi oli jo 
rauhoittunut, joten mahdollisimman monella kalastajalla olisi mahdollisuus osallistua matkalle. 
Opintomatka oli tarkoitus järjestää jo kolme kertaa aiemmin hankkeen aikana, mutta lähinnä 
koronatilanteen vuoksi matkaa jouduttiin aina siirtämään. Toisaalta oli hyvä, että matkaa ei järjestetty 
aiemmin, koska uusia kisällejä tuli mukaan hankkeeseen syksyllä 2021, ja näin kaikilla hankkeen 
kisälleillä oli mahdollisuus osallistua reissulle.  
 
Kutsut opintomatkalle lähetettiin hankkeen osapuolille hyvissä ajoin, noin kaksi kuukautta ennen 
matkaa sähköpostitse ja myöhemmin myös tekstiviestin välityksellä ja puhelimitse. Lopulta 6 
henkilöä osallistui opintomatkalle. Koronatilanteen heikkeneminen ja vaatimus koronapassiin 
tiettyihin kohteisiin juuri ennen matkan järjestämistä, rajoitti hieman reissulle osallistumisintoa. 
Lisäksi kaksi osallistujaa jäi pois reissusta päivää ennen lähtöä, koska kovat pakkaset vaikeuttivat 
kalastusta ja aiheuttivat konerikon ja heidän täytyi saada rysät pois järvestä ennen paksun 
jääkerroksen muodostumista. Matka päätettiin kuitenkin järjestää melko pienestä osallistujajoukosta 
huolimatta, koska koronatilanteen kehittymistä vuoksi opintomatka olisi saattanut jäädä kokonaan 
tekemättä. Matka oli kuitenkin hyvin antoisa ja osallistujat saivat paljon uusia ideoita, kontakteja ja 
antoivat uutta kipinää toimintaan.  
 
Matkaan lähdettiin keskiviikkona 1.12.2021 klo 8 Vääksystä. Matkan kuljetuksen hoiti kilpailutuksen 
voittanut Mobus/P-H Kuljetus Oy. Tarkempi raportti matkasta liitteessä 1. 

2.5. Kymenlaakson sisävesien elinkeinokalatalousselvitys 
 
Kymenlaakson sisävesillä ei tällä hetkellä ole yhtään kokoaikaista kaupallista kalastajaa. Kaakkois-
Suomen ammattikorkeakoulun Kymenlaakson sisävesien elinkeinokalatalousselvitys -hankkeen 
(1.1.2020-31.12.2021, Päivi Menard, XAMK, https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-
kehitys/kymenlaakson-sisavedet-ekologista-tasapainoa-elinkeinokalataloudesta/) puitteissa 
järjestettiin kolme tilaisuutta vesialueenomistajille Iitissä, Utissa ja Orilammella syksyllä 2021. 
Näiden tilaisuuksien tavoitteena oli selvittää minkälaisia mahdollisuuksia ammattimaisella 
kalastuksella olisi näiden alueiden järvillä. Mestari-kisälli-hankkeen koordinaattori osallistui kaikkiin 
tilaisuuksiin ja kertoi hankkeesta osallistujille. Kymenlaaksossa ei ole juuri kokemusta 
ammattikalastuksessa, joten asenteet saattavat olla vesialueenomistajilla varautuneita 
ammattikalastajia kohtaan. Tilaisuuksien myötä selvisi kuitenkin, että tulevaisuudessa 
ammattikalastuksella voisi olla edellytykset alueella. Kalastuslupien saaminen on todennäköisesti 
mahdollista niitä haluaville. Kymenlaakson sisävesien elinkeinokalatalousselvitys -hankkeen 
tilaisuuksissa oli paljon kiinnostusta mestari-kisälli toimintaan. Tilaisuuksissa toivottiinkin, että 
tulevaisuudessa joku tai jotkut hankkeesta valmistuneista kisälleistä saavat elantonsa kalastamalla 
Kymenlaakson vesialueilla. 

2.6. Seurantaryhmä 
 
Hankkeen edistymistä seuraamaan muodostettiin erillinen seurantaryhmä. Ryhmä koostui 
elinkeinokalatalouden edustajista, koulutuslaitoksen edustajasta, kunnan edustajasta sekä hankkeen 
järjestämisestä ja rahoituksesta vastaavista edustajista. Seurantaryhmä kokoontui 2 kertaa vuodessa 
kuulemaan hankkeen edistymisestä ja päättämään jatkotoimenpiteistä. Seurantaryhmällä oli tärkeä 
rooli varsinkin, kun hankeaikaa jatkettiin ja hankkeen koordinaattori vaihtui kahteen otteeseen. 
Ryhmän avulla tietoa siirtyi koordinaattorille ja hankkeen jatkaminen oli helpompaa. 
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2.7. Hankkeen päätöstilaisuus 
 
Mestari-kisälli-hankkeen päätöstilaisuus järjestettiin 20.4.2022 koulutuskeskus Salpauksessa, 
Asikkalassa. Tilaisuuteen kutsuttiin kaikki hankkeessa mukana olleet kisällit, mestarit ja muut 
mukana olleet tahot. Tilaisuudessa hankkeen koordinaattori esitteli hankkeen tuloksia ja kertoi 
kisällien ja mestareiden kokemuksista. Päivän aikana keskusteltiin myös mahdollisista 
jatkotoimenpiteistä ja tulevista mestari-kisälli-hankkeista. Päätöstilaisuudesta tarkempi kooste 
liitteessä 2. 

3. TULOKSET JA JATKOTOIMENPITEET 
 

3.1. Uusia kalastajia toimintaryhmän alueelle 
 
Mestari-kisälli-hankkeen suoritti loppuun yhteensä 9 kisälliä. Hankkeen lopussa heistä seitsemän 
ilmoitti jäävänsä alalle, ainakin jossain muodossa. Valmistuneista neljä jäi heti hankkeen jälkeen 
vähintään kausiluontoisesti töihin mestarina toimineelle kalastajalle. Valmistuneista kisälleistä kolme 
on perustanut oman kalastusyrityksen ja osa on ilmoittanut halukkuutensa perustaa oma yritys 
tulevaisuudessa.  
 
Hanke mahdollisti alalle haluavien kouluttautumisen matalalla kynnyksellä, ilman useamman vuoden 
”istumista koulun penkillä”. Kouluttautuneiden täysiaikaisiksi kaupallisiksi kalastajiksi ryhtymistä 
jarrutti lähinnä suuret ammattikalastajan aloituskustannukset ja yrittäjyyteen liittyvät riskit. 
Hankkeen myötä valmistuneilla (ja ammattikalastajan tutkinnonosan suorittaneilla) on oikeus hakea 
esimerkiksi ”nuorten kalastajien tukea” Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastolta. 
Tukitoimet helpottavat ammattimaisen kalastuksen harjoittamista. 
 
Kaupallisen kalastajan työstä kiinnostuneita ihmisiä löydettiin hankealueelta jopa odotuksia 
enemmän. Esiselvityshankkeen ja Mestari-kisälli-hankkeen aikana löydettiin hankkeeseen 
osallistuneiden 10 kisällin lisäksi runsaasti muitakin kaupallisesta kalastuksesta kiinnostuneita 
henkilöitä. Tulosten perusteella voitaneen siis todeta, että ala kiinnostaa nuoria, ja mestari-kisälli-
toiminnalle on kysyntää jatkossakin. Mestari-kisälli-hanke herätti kiinnostusta myös muualla 
Suomessa, vastaavia hankkeita käynnistyi tai on suunnitteilla tämän hankkeen aikana useita ympäri 
Suomea. 
 
Hankkeen aikana huomattiin, että mestarien ja kisällien henkilökemialla on suuri merkitys toiminnan 
onnistumisessa. Menetelmän kannalta on siis etua, jos mestari ja kisälli ovat toisilleen jo ennalta 
tuttuja ja yhteistyöstä on jo kokemusta. Työparityöskentely sujui kuitenkin pääsääntöisesti 
kiitettävästi myös pareilla, jotka eivät tunteneet toisiaan ennalta. 
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Taulukko 1. Hankkeen onnistumisesta kertova taulukko. 

 

3.2. Kisälleille ja mestareille maksetut korvaukset 
 
Kisällille ja mestarille maksettu korvaus oli perusteltu osa puolen vuoden oppimisjaksoa, sillä se 
mahdollisti taloudellisesti esimerkiksi erään kisällin päätyön työnteon osa-aikaistamisen. Myös 
mestarille maksettu korvaus sai osallistujilta kiitosta, sillä esimerkiksi oppisopimusopiskelijaa 
ohjaavalle työnantajalle ei välttämättä makseta mitään korvausta. Lisäksi mestareille maksettu 
korvaus mahdollisti kisällien kouluttamiseen keskittymisen ja se korvasi mestarikalastajan 
koulutukseen käytettyä työaikaa. Korvauksilla oli suuri merkitys kaikille osallistuneille ja he pitivät 
sitä välttämättömänä. 
 
Korvaukset maksettiin kisälleille työkorvauksena tai stipendinä, jos he olivat opiskelijana 
harjoittelujakson aikana Koulutuskeskus Salpauksessa. Korvauksen muodolla oli suuri merkitys 
varsinkin heille, jotka olivat työttöminä ennen hankkeeseen mukaan lähtemistä. Kisällit, jotka olivat 
hankkeen aikana koulutuskeskus Salpauksen opiskelijoina, pystyivät hakemaan opintotukea 
harjoittelujaksojen ajalta. Harjoittelun piti kuitenkin edetä riittävän nopeasti (keskimäärin 25 tuntia 
harjoittelua viikossa), jotta päätoimisen opiskelijan status täyttyi, ja siten myös perusteet opintotuen 
hakemiselle. Hankkeen aikana työttöminä olleet, olivat työkokeilun piirissä. He saivat Kelalta 
kulukorvausta harjoittelupäivien osalta. Tukien hakemisessa ja niiden maksamisessa oli ajoittain 
ongelmia, mutta ne saatiin ratkaistua. Hankkeen aikana huomattiin, että käytännöt saattavat vaihdella 
eri TE-toimistojen ja hakemustenkäsittelijöiden välillä. 
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500 euron korvaus 140 tunnin harjoittelujaksosta tuntui monesta, varsinkin perheellisestä, liian 
pieneltä. Useampi henkilö oli kiinnostunut lähtemään mukaan hankkeen kisälliksi, mutta monesti 
taloudelliset haasteet muodostivat ylitsepääsemättömän kynnyksen lähteä mukaan. Oli tärkeää, että 
kisällit saivat jotakin muuta tuloa tai tukea (opintotuki, asumislisä tai kilometrikorvaus) hankkeen 
maksaman 500 euron lisäksi. 
 

3.3. Kisälleiltä ja mestareilta saatu palaute 
 
Hankkeeseen osallistuneille mestari-kisälli-pareille lähetettiin palautekysely (liite 3) hankkeen 
onnistumisesta. Kyselyyn sai vastata anonyymisti. Kyselyyn vastasi neljä henkilöä 31.8.2022 
mennessä. Vastauksien perusteella voidaan sanoa, että osallistujat pitivät hanketta hyvin mielekkäänä 
ja tarpeellisena. Hankkeen eri osa-alueita pidettiin hyvinä, yhdellä vastaajista oli moitittavaa 
informaation kulussa. Hankkeeseen osallistuneiden korvausta toiset pitivät riittävänä, osa olisi 
toivonut parempaa rahallista tukea. Palautekyselyyn lähetetyt vastaukset löytyvät liitteestä 4. 
 
Palautekyselyn lisäksi pareja haastateltiin vapaamuotoisesti harjoittelujakson jälkeen. Kaikki 
haastatellut kehuivat hanketta ja pitivät sitä tärkeänä. Suurin osa mestareista kehuivat kisälliään ja 
hänen työpanostaan. Lähes kaikki heistä uskoivat, että valmistuneista kisälleistä voisi tulevaisuudessa 
tulla ammattikalastajia. Haastattelukierroksen aikana kisällit ja mestarit kertoivat tulevaisuuden 
suunnitelmistaan ja kehittämisideoistaan. Kaikki hankkeessa olleet mestarit suunnittelevat 
kehittävänsä tai ovat jo kehittäneet toimitilojaan tai kalustoaan. Hankkeen onnistumisesta kertoo 
osaltaan myös se, että lähes kaikki hankkeessa mukana olleet mestarit ovat halukkaita ottamaan uuden 
kisällin, kun vastaava hanke järjestetään uudestaan. 
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Kuva 4. Hankkeessa mukana ollut pari on jatkanut yhteistyötä myös hankkeen jälkeen. (Kuva: Janne 
Niemimäki) 

3.4. Jatkotoimenpiteet 
 
On selvää, että mestari-kisälli-muotoiselle kalastajakoulutukselle on jatkossakin kysyntää. Hankkeen 
aikana moni henkilö otti yhteyttä ja oli halukas ryhtymään kisälliksi. Tämän muotoista koulutusta on 
tarpeen jatkaa tulevissa hankkeissa ja mahdollisesti laajentaa sitä myös vesiviljelyn ja 
kalanjalostuksen puolelle.  
 
Hankkeen aikana tuli vastaan erilaisia ongelmia mm. kisälleille maksettavien opintotukien ja 
työttömyyskorvausten kanssa. Nämä ongelmat kuitenkin ratkaistiin ja tulevaan hankkeeseen onkin 
helpompi lähteä, kun tiedetään minkälaisia korvauksia kisällien on mahdollisuus saada hankkeeseen 
liittyvän korvauksen lisäksi. 
 
Tulevan uuden hankkeen kesto on tarpeellista olla riittävän pitkä, jotta kesken hanketta mukaan 
voidaan ottaa uusia kisällejä. Uusia kisällejä voisi kouluttaa samat ammattikalastajat, jotka ovat 
toimineet aiemmin valmistuneiden kisällien työparina. On tärkeää, että hanke on tarpeeksi joustava, 
jotta eri elämäntilanteessa olevat ihmiset pääsevät osallistumaan hankkeeseen. Toisille sopii 
paremmin olla hankkeen aikana opiskelijana, kun taas toisille toimisi paremmin olla yrittäjänä tai 
työntekijänä, tehden käytännön kalastusharjoittelua muun työn ohella. 
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Tulevaisuudessa huoltovarmuus sekä omavaraisuus korostuvat entisestään ja kotimaisen 
kalansaatavuuden turvaamiseksi on alalle saatava lisää tekijöitä. Mestari-kisälli-tyylisellä toiminnalla 
uusia ammattilaisia luodaan nopealla aikataululla ja he pääsevät kokemaan käytännön kautta, mitä 
työ todellisuudessa on. Samalla yhteistyöverkostot ja ”hiljainen tieto” siirtyvät uudelle sukupolvelle.   

4. TALOUDELLINEN TOTEUMA 
 
Hankkeelle myönnettiin EMKR-rahoitusta 129 510 €. Kuntarahan osuus hankkeen kustannuksista 
oli 14 390 €, kokonaisrahoituksen näin ollessa 143 900 €. Hankkeen kustannukset toteutuivat alla 
olevan taulukon mukaisesti. 
 
 Kustannusarvio (€) Toteutuneet kustannukset (€) 

Henkilöstökustannukset (palkat + sivukulut) 61 000 60 922,74 
Matkakulut 10 050 9 955,44 
Ostopalvelut 18 011,60 18 074,81 
Muu kustannus (kisällien korvaukset) 30 617 30 617 
Työkorvaus mestareille 15 071,40 15 071,40 
Flatrate (15%) 9 150 9 138,42 
Yhteensä 143 900 143 779,81 

 
Hankkeen yhdessä maksuhakemuksessa oli virheellisesti lisätty 12 928,60 euroa kustannuksia 
ostopalveluihin, jotka olisivat kuulunut mestareiden työkorvauksiin. Lisäksi 2 617 euroa 
kustannuksia on virheellisesti lisätty kohtaan ”muu kustannus”, jotka olisivat kuulunut 
ostopalveluihin. Nämä huomioitiin hankkeen viimeisessä muutoshakemuksessa, 
kokonaiskustannusten pysyessä ennallaan. 
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