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1 ESKO-kalatalousohjelma 
 
Etelä-Suomen Kalatalousryhmä ESKOn toiminta-alueena on Hangosta Virolahdelle 
ulottuva Suomenlahden rannikkoalue, jolla on mittaa yhteensä noin 350 km. Rannikon 
rikkonaisuuden vuoksi rantaviivaa on jopa 1700 km. Huhtikuulle 2008 päivätyssä 
ohjelmadokumentissa ESKOn toiminta-alueen kerrotaan sisältävän seuraavat kunnat: 
Hanko, Tammisaari, Inkoo, Kirkkonummi, Espoo, Helsinki, Tuusula, Sipoo, Porvoo, 
Pernaja, Loviisa, Ruotsinpyhtää, Pyhtää, Kotka, Anjalankoski, Hamina ja Virolahti. 
Tämän jälkeen kuntarajat ovat muuttuneet siten, että Tammisaari on osa Raaseporin 
kaupunkia, Pernaja ja Ruotsinpyhtää liitetty Loviisaan sekä Anjalankoski Kouvolaan. 
 
ESKOn vuoteen 2020 ulottuvan strategian mukaan ohjelma-aluetta pidetään 
maantieteellisesti yhtenäisenä ja elinkeinotaloudellisesti merkittävänä kokonaisuutena, 
missä on suhteellisen yhtenäinen kalastusperinne, kalastusmenetelmät ja 
toimintakulttuuri. Alueella toimii rinnakkain eri ammattikalastuksen neuvonta-
organisaatioita, ja yhteistyö on perinteisesti keskittynyt koskemaan juuri tätä aluetta. 
Alueella on myös kasvavaa kalastusmatkailutoimintaa. 
 
ESKO-alueella toimii ammattikalastajarekisterin mukaan noin 110 päätoimista 
ammattikalastajaa ja lisäksi noin 200 sivutoimista ammattikalastajaa. Alueella on 
kalastusmatkailualan yrittäjiä noin 30 ja kalankasvatusyrityksiä neljä. Ammattikalastajat 
ja kalastusmatkailuyritykset ovat sijoittuneet melko tasaisesti koko rannikkoalueelle, 
eivätkä ne muodosta erityisiä keskittymiä. Toimivat kalankasvatusyritykset ovat 
sijoittuneet Suomenlahden itäisempiin vesiin, Loviisaan, Pyhtäälle ja Virolahdelle. 
(ESKO 2020, Strategia kaudelle 2014–2020.)  
 
Vuonna 2006 laadittaessa arvioinnin kohteena olevaa ESKO-kalatalousohjelmaa alueella 
oli vielä 146 päätoimista ammattikalastajaa ja 222 sivutoimista kalastajaa. Näin ollen 
etenkin päätoimisten ammattikalastajien määrä on voimakkaasti vähentynyt (-25 %) 
viimeisen 10 vuoden aikana. Ammattikalastajien joukkoa on harventanut ikääntyneiden 
kalastajien luonnollinen poistuma, vaikeus saada alalle uusia kalastajia ja 
harmaahylkeiden kalastukselle aiheuttamat ongelmat, minkä vuoksi kalastus on käynyt 
paikoitellen taloudellisesti kannattamattomaksi ja monet ammattikalastajat ovat 
joutuneet lopettamaan kalastuksen. Yleisesti ottaen ammattikalastusta Suomessa vaivaa 
heikko kannattavuus, työ on vaativaa ja olosuhteet kovat. Lisäksi kalastajien on vaikea 
saada toimivia ja riittäviä kalastusvesiä sekä kalan käsittelytiloja. Kalastajien keski-ikä 
onkin noussut yli 60 vuoteen, kun nuoria ei ole saatu alalle. 
 
ESKO-kalatalousohjelman 2008–2013 pääteemoina ovat olleet kestävä kalatalous ja elävä 
saaristo. Ohjelman toteuttamisen painopisteitä ovat olleet yrittäjyys, innovaatiot, 
verkostoituminen, ympäristö, kansainvälisyys ja paikallislähtöisyys. Strategiaan sisältyi 
myös kehittämisen lähempi tarkastelu niin ikä- kuin sukupuolinäkökulmasta. 
Näkökulmatarkastelussa on etsitty ryhmien erityisongelmia ja erityiskykyjä sekä 
kerrottu, miten ne huomioidaan ohjelmassa.  
 
ESKO-kalatalousryhmällä on koordinaattori, jonka tehtävänä on auttaa yrityksiä ja 
muita kalatalousalan toimijoita ohjelmanmukaisen tuen hakemisessa sekä olla mukana 
eteläisen Suomen kalatalouselinkeinojen kehittämisessä. ESKO-kalatalousohjelman 
toteutusta on hallinnoinut Sepra ry vuodesta 2011 lähtien. 
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2 TEHTÄVÄ JA OHJAAVA AJATTELUTAPA 
 

2.1 Arvioinnin tavoite 
 
ESKO-kalatalousohjelman toteutuksen arvioinnin tehtävänä on tarjouspyynnön 
mukaan: 
 

• Arvioida ESKO-kalatalousohjelman toteutusta. 
• Arvioida ESKO:n aluetalousvaikutukset. 
• Arvioida, miten näkökulmatarkastelut ovat näkyneet käytännön toiminnassa. 
• Arvioida, millaista lisäarvoa näyttää olevan Leader-metodin käyttämisessä 

kalatalousohjelmassa ja kuinka tätä lisäarvoa voidaan paremmin mitata. 
 

2.2 Arvioinnin viitekehys 
 
TK-Eval käyttää arvioinnissa samanaikaisesti asiakirja-analyysiä, kyselyjä ja 
henkilökohtaisia haastatteluja. Näin saamme monipuolisen kuvan arvioinnin kohteesta. 
Yhdistelemällä näkökulmia ja aineistoja saamme materiaalin, jossa erilaiset tiedot 
rakentavasti tukevat toisiaan. Eri toimijoilta saatu ja eri tiedonkeruumenetelmiä 
hyödyntäen kerätty tieto mahdollistaa kokonaisvaltaisen arviointikohteen tarkastelun. 
  
Arvioinnin kohteena olevassa toiminnassa ollaan vaiheessa, jossa toimintakausi on 
lopuillaan ja siitä pyritään vaikuttavuuden lisäksi ottamaan oppia uutta toimintakautta 
varten. Kyseessä on näin ollen lähinnä toiminnan loppuarviointi. Loppuarvioinnissa on 
usein tuloksiin ja vaikutuksiin keskittyvä sekä toiminnan tuloksellisuutta ja 
vaikuttavuutta analysoiva summatiivinen näkökulma, jota kutsutaan tulos- ja/tai 
vaikuttavuusarvioinniksi. Syitä tavoitteiden saavuttamiseen ja saavuttamattomuuteen ei 
kuitenkaan voida ymmärtää, ellei arvioida prosesseja, toimeenpanoa, jonka kautta 
tulokset ja vaikutukset ovat syntyneet. Näin ollen arvioinnissa pyrittiin ottamaan 
huomioon myös mahdollisimman hyvin toteutukseen, eli prosesseihin liittyviä 
näkökulmia. 
 

 
Kuva 1. Arvioinnin ajallinen ulottuvuus ja arvioinnin pääkohteet. 
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Arvioinnissa sovellettiin moninäkökulmaista ja moniaineistoista lähestymistapaa. Tätä 
näkökulmaa kutsutaan usein myös triangulaatioksi. Se tarkoittaa, että aineistojen ja 
tiedonkeruun, analyysin ja metodologian sekä kohderyhmien suhteen pyritään 
käyttämään useita eri menetelmiä ja arviointikysymyksiä pyritään tarkastelemaan 
useiden eri osallisten näkökulmasta. Rinnakkaisten menetelmien ja aineistojen 
käyttäminen parantaa arvioinnin luotettavuutta, kun sama johtopäätös voidaan 
saavuttaa useilla eri lähestymistavoilla. Joissakin tapauksissa tämä voi tarkoittaa sitä, 
että kohdetta eri näkökulmasta havainnoivat voivat arvottaa sitä ristiriitaisesti. Tässä 
arvioinnissa monitahoisuus tarkoitti sitä, että tiedonhankinnassa otettiin huomioon 
hankkeiden toteuttajien, hyödynsaajien ja sidosryhmien näkökulmat. 
 

 
Kuva 2. Triangulaatio arviointinäkökulmana. 
 
 

2.3 Arvioinnin tietopohja 
 
Arvioinnin pohja-aineiston muodosti valmiiksi dokumentoitu aineisto, joka koostui 
ohjelman seurantamateriaalista ja muusta keskeisestä dokumentaatiosta. Arvioinnin 
oma tiedonhankinta sisälsi ohjelman edustajien kanssa käytyjen keskustelujen ja 
sähköpostikirjeenvaihdon lisäksi kolmen kyselyn toteutuksen ja hankkeiden edustajien 
ja hyödynsaajien haastatteluita. Kaikki kyselyt ajoittuivat kesä-elokuulle 2015. 
Haastattelut toteutettiin kesäkuussa 2015. 
 
ESKO-kalatalousryhmän hallituskyselyn kohderyhmän muodostivat sekä nykyiset että 
vanhat jäsenet toimintakaudelta. Sidosryhmäkyselyyn haettiin vastauksia kuntien, 
kuntien elinkeinoyhtiöiden, ELY-keskusten, eri järjestöjen ja tutkimuslaitosten 
edustajilta. Hankekysely lähetettiin ohjelmasta rahoitetuille hankkeille. Se sisälsi myös 
aluetalousvaikutuksia kartoittavia kysymyksiä. Näitä kysymyksiä selvitettiin lisäksi 
toteuttamalla puhelinhaastatteluita hankkeiden edustajille ja/tai hyödynsaajille. Mikäli 
kyselyiden/haastatteluiden tavoiteltu vastaaja kuului useampaan tässä mainittuihin 
vastaajaryhmään, pyrittiin häntä ensisijaisesti tavoittamaan hankekyselyllä/ 
haastattelulla. Seuraavassa taulukossa on esillä kooste arvioinnin tiedonhankinnasta 
vastausprosentteineen.  
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Taulukko 1. Arvioinnin tiedonhankinta. 
Tiedonhankintamenetelmä Tavoiteltuja* Vastanneita Vastausprosentti 
ESKOn hallituskysely 31 10 32 
Sidosryhmäkysely 14 8 57 
Hankekysely ja haastattelut 49** 23** 47 

* lukemista on vähennetty kohderyhmien edustajat, joita ei tavoitettu sekä henkilöt, jotka ilmoittivat 
haluttomuutensa/esteen vastata kyselyyn. 
** kyseessä hankkeiden määrä, ei henkilöiden määrä. 
 
Kyselyt, haastattelut ja ohjelmasta saatu dokumentoitu aineisto muodostivat arvioinnin 
kannalta riittävän aineiston. 
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3 ARVIOINNIN TULOKSET 
 

3.1 ESKO-ohjelman toteutuminen  
 
3.1.1 ESKOn toteutuminen dokumenttien valossa 
 
Etelä-Suomen kalatalousohjelma ESKOn pääteemat ovat elävä saaristo ja kestävä 
kalatalous. Pääteemojen on ollut määrä ohjata kaikkea kalatalousryhmän toimintaa: 
aktivointia, hankemuokkausta, rahoitusta ja hankkeiden ohjausta. Myös ohjelman 
toteuttamisen painopisteet on ohjelman strategian mukaan otettu huomioon kaikessa 
toimintaryhmän kehittämistyössä. Se on tarkoittanut, että painopisteisiin liittyviä 
hankkeita on suosittu ja kaikkiin hankkeisiin on pitänyt liittyä yhtä tai useampaa 
painopistettä toteuttavia elementtejä. ESKOn painopisteet ovat:  

- Verkottuminen 
- Elinkeinollisuus 
- Kansainvälisyys 
- Innovaatioiden käyttöönoton edistäminen 
- Ympäristön ja luonnonvarojen suojelu 
- Paikallislähtöisyys. 

 
ESKOn strategiaan on sisältynyt myös kehittämisen lähempi tarkastelu ikänäkökulman 
ja sukupuolinäkökulman avulla. Näkökulmatarkastelussa on etsitty ryhmien 
erityisongelmia ja erityiskykyjä sekä kerrottu, miten ne huomioidaan ohjelmassa. 
 
Ikänäkökulman osalta tehty strateginen linjaus on ollut, että se huomioidaan 
hanketoiminnassa. Erityisesti on haluttu suosia nuorten omaehtoisia hankkeita ja 
perinteisten taitojen siirtämiseen tähtääviä hankkeita sekä hankkeita, joissa 
tutustutetaan saaristo- ja rannikkoalueen nuoria ja lapsia kalatalouteen. 
 
Strateginen linjaus myös sukupuolinäkökulmasta oli, että se otetaan huomioon 
hanketoiminnassa. Rahoitukseen on pyritty saamaan mahdollisuuksien mukaan 
hankkeita, jotka takaavat sekä miesten että naisten osallistumisen. 
 
Ohjelmasta on myönnetty tukea noin 1,4 miljoonaa euroa. Rahoitus siihen on tullut 
pääosin maa- ja metsätalousministeriön hallinnoiman Euroopan kalatalousrahaston 
kautta. Kuntien rahoitus on ollut noin 10 prosenttia. Lisäksi suurimmalta osalta 
hankkeita on vaadittu omarahoitusosuutta vaihdellen 10–70 prosenttia kunkin 
hankkeen kustannusarviosta. 
 
ESKO-ohjelmalla on rahoitettu yrittäjien, oppilaitosten ja yhdistysten hankkeita jotka 
sopivat ohjelman tavoitteisiin. Ohjelmassa toteutuneita hankkeita oli kauden alusta 
arviointihetkeen mennessä yhteensä 60 kappaletta. Toteutuneita yrityshankkeita oli 
tästä joukosta yhteensä 27 ja loput 33 hanketta olivat luonteeltaan yleishyödyllisiä. 
 
Yleishyödylliset hankkeet ovat koskettaneet: 

- kalasatamien toimintojen kehittämistä ja monipuolistamista 
- ammattikalastuksen tehostamista ja uudistamista 
- kalastusmatkailun yhteistoimintaa ja alan kasvua 
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Virallisia kalasatamia on yhteensä kuusi: Virolahden Klamila, Kotkan Kuusinen, 
Pyhtään Keihässalmi, Loviisan Valko sekä Inkoon ja Hangon kalasatamat. Kaikki 
kalasatamat ovat olleet ammattikalastuksen ja troolauksen alasajon myötä 
vajaakäytössä. Hankkeiden tarkoituksena on ollut monipuolistaa ja tuoda uutta 
toimintaa kalasatamiin, sekä luoda niihin palveluja, joita ammattikalastus ja muu 
kalastuselinkeino tarvitsevat. 1 
 
Perinteinen rannikonläheinen ammattikalastus on vähenemässä. Yhteishankkeiden 
kautta on yritetty löytää uutta toimintamuotoa, lisätä yhteistyötä niin alan sisällä kuin 
laajemminkin sekä tehostaa toimintaa ja tuoda läheltä pyydystetty kala nykyisiin 
lähiruokatoimintamalleihin. Perinteiseen ammattikalastukseen on tarpeen luoda uutta 
kilpailukykyä ja yhteistoimintaa. 
 
Kalastusmatkailu on nopeasti kasvava toimiala. Kalastusmatkailun 
kehittämishankkeiden kautta on pyritty lisäämään yrittäjien välistä yhteistyötä, 
yhteismarkkinointia ja alan näkyvyyttä. 
 
Yrittäjien omat hankkeet ovat koskeneet sekä toimintojen monipuolistamista että 
innovaatioita ja tuotekehitystä uusien kalastusmenetelmien kehittämisessä. 
 
Seuraavaan taulukkoon on koottu ohjelmadokumentissa määritellyt ohjelman 
työpaikkatavoitteet sekä näiden tavoitteiden toteutuminen. 
 
Taulukko 2. ESKO:lle asetetut työpaikkatavoitteet ja niiden toteuma. 

Työpaikkatavoitteet Yhteensä kpl 
toteuma 
(tavoite)  

joista 
miehiä 
toteuma 
(tavoite) 

joista 
naisia 

toteuma 
(tavoite) 

joista alle 
30 v. 

toteuma 
(tavoite) 

Vakinaisia työpaikkoja 14 (10) 8 (9) 6 (1) - (2) 
Hankkeen aikana 
työllistyneitä 8 (5) - (4) - (1) - (1) 

Säilytettyjä työpaikkoja 24 (100) 19 (90) 5 (10) - (10) 
Uusia yrityksiä 1 (5) 1 (4) 0 (1) - (2) 

 
Työpaikkatavoitteiden toteutumista ei voitu tarkastella täsmälleen ohjelman 
toteutusajankohdan 2008-2013 mukaisesti, sillä saatavilla olleet tiedot ulottuivat 
pidemmälle ajalle aina syyskuun alkuun 2015 saakka. Näin ollen työpaikkatavoitteiden 
sekä seuraavassa esitettävien eräiden muiden tavoitteiden toteutuminen kuvaa 
toteutumaa selvästi jälkijättöisesti suhteessa ohjelman toteutukseen. ESKO-
kalatalousryhmällä itsellään ei ollut numeerista seurantaa asetettujen 
työpaikkatavoitteiden toteutumasta. Toteumatiedot saatiin ELY-keskukselta ja ne 
koostuivat kahdesta eri ajosta: tiedot Kaakkois-Suomen sekä Uudenmaan ELY-
keskuksista. Tiedot tulivat näistä molemmista siitä syystä, että Uudenmaan ELY-keskus 
on toiminut Kalatalousohjelman vastuuviranomaisena vuosina 2009-2011 ja Kaakkois-
Suomen ELY-keskus vuodesta 2011 eteenpäin. 
 
ESKO:ssa on saavutettu ja ylitetty vakinaisten työpaikkojen (uusien työpaikkojen) sekä 
hankkeen aikana työllistyneiden tavoitteet. Vakinaisia työpaikkoja on rekisteröity 
syntyneen hankkeiden ilmoitusten mukaan 14, joista 8 on miesten ja 6 naisten 
työpaikkoja. Naisten työllistymiselle asetettu tavoite on siten ylittynyt moninkertaisesti, 
                                                        
1 Kappaleiden lähteenä käytetty dokumenttia: Etelä-Suomen Kalatalousohjelma ESKOn rahoittamat 
hankkeet kaudella 2009–2013. 
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toki tavoitekin on ollut vaatimaton – tavoitteena 1 naistyöpaikka. Hankkeen aikana 
työllistyneitä oli yhteensä noin 8 henkilötyövuoden verran. Seuranta ei anna 
mahdollisuutta osoittaa tässä kohtaa sukupuolijakaumaa tai nuorten osuutta lukemista. 
Säilytettyjen työpaikkojen osalta ohjelmassa on jääty selvästi tavoitellusta sadasta 
työpaikasta toteuman ollessa 24 säilytettyä työpaikkaa. Tilanne on sama uusien 
yritysten osalta – vain 1 uusi yritys on ilmoitettu syntyneen ohjelman toiminnan 
vaikutuksesta. 
 
Seurantatietojen avulla voidaan tarkastella myös joidenkin muiden ohjelman 
tavoitteiden toteutumista, ainakin suuntaa-antavalla tasolla. Erityisesti 
sukupuolinäkökulman tarkastelemiseksi voidaan tehdä yksi havainto. Seurannassa on 
merkitty miesten ja naisten välistä tasa-arvoa edistävien hankkeiden määräksi 
ohjelmakaudella yhteensä 7 hanketta. Ikänäkökulman tarkasteluun seuranta-aineisto 
antaa hyvin laihat eväät. Nuorten omaehtoisten hankkeiden ja perinteisten taitojen 
siirtämiseen tähtäävien hankkeiden sekä hankkeiden, joissa tutustutetaan saaristo- ja 
rannikkoalueen nuoria ja lapsia kalatalouteen ei ole seurannassa merkitty erikseen. 
 
 
 
3.1.2 ESKOn toteutuminen ja onnistuminen eri toimijoiden mukaan 
 
ESKO-kalatalousohjelman toteutumista tarkasteltiin myös arvioinnin oman 
tiedonhankinnan kautta saadun aineiston avulla. Ohjelmaan määriteltyjen teemojen ja 
painopisteiden toteutumista kysyttiin sekä kalatalousohjelman hallitusjäseniltä että 
ohjelman sidosryhmiltä. Tässä esitetään yhdistettyinä näiden kyselyjen pohjalta tehtyjä 
havaintoja. Vastaajilta kysyttiin heidän näkemyksiään ohjelman toteutumisesta sen 
pääteemojen ja painopisteiden osalta. Seuraavassa kuvassa on esillä vastausjakaumat 
järjesteltyinä siten, että ylimpänä on parhaiten toteutuneeksi arvioitu pääteema tai 
painopiste, minkä jälkeen muut teemat/painopisteet esitetään vastaajien näkemyksen 
mukaisessa ”paremmuusjärjestyksessä”. Kokonaisuudessaan näyttää siltä, että 
pääteemojen ja painopisteiden toteutumista pidetään enimmäkseen kohtalaisena tai 
hyvänä, mutta arvioissa on suhteellisen runsaasti myös negatiivisia sävyjä. 
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Kuva 3. Vastaajien näkemykset siitä, miten ESKO-kalatalousohjelman pääteemat ja 
painopisteet ovat toteutuneet. (Hallituskysely & Sidosryhmäkysely n=17.) 
 
Hallituksen jäsenien ja sidosryhmien edustajien mielestä ESKO-ohjelman kahdesta 
pääteemasta toinen, kestävä kalatalous, on toteutunut kaikkein parhaiten verrattaessa 
sekä pääteemojen että kaikkien painopisteiden toteutumista. Vastaajista runsas puolet 
on sitä mieltä, että kestävän kalatalouden edistäminen on toteutunut hyvin. Loput, jotka 
asiaan ovat ottaneet kantaa, ovat olleet sitä mieltä, että kestävän kalatalouden 
kehittäminen on toteutunut kohtalaisesti. Ohjelman toisen pääteeman, elävän saariston, 
toteutuminen on nähty selvästi heikommaksi. Sen kohdalla vastaajista alle kolmasosa on 
kokenut toteutumisen hyväksi ja alle kolmasosa kohtalaiseksi, kun jopa neljäsosa 
vastaajista pitää tämän pääteeman toteutumista huonona. 
  
ESKOn painopisteistä parhaiten toteutuneeksi mielletään paikallislähtöisyys, jonka 
osalta vastaajista noin 40 prosenttia pitää toteutumista hyvänä ja vajaa kolmasosa 
kohtalaisena. Eräässä tarkentavassa vastauksessa todetaan tähän liittyen, että ESKOn 
toiminnassa on kunnioitettu läheisyysperiaatetta ja toiminta on pohjautunut 
paikallisuudelle siten, että alueen omat toimijat ovat selkeästi olleet toiminnan 
määrittelijöinä ja paikallisuus on näkynyt hankkeiden toteutuksessa. ESKOn roolina 
puolestaan on ollut mahdollistaa kehittämistyö toimimalla neuvonantajana ja 
hanketoiminnan rahoittajana. 
 
 Elinkeinollisuus-painopisteen toteutumisen kohdalla arviot painottuvat kohtalaiseen, 
samoin kuin verkottumisen ja kansainvälisyyden toteutumisen kohdalla. Mitä tulee 
ESKOn toteutumiseen ympäristön ja luonnonvarojen suojelun osalta, hallituksen 
jäsenissä ja sidosryhmien edustajien joukossa on sen kohdalla eniten vastaajia, joiden 
mielestä toteutuminen on ollut kaikkein heikointa. Melkein kolmasosa vastaajista pitää 
ko. painopisteen toteutumista huonona. Toisaalta innovaatioiden käyttöönoton 

29	  

24	  

29	  

12	  

18	  

12	  

24	  

6	  

6	  

29	  

12	  

12	  

24	  

12	  

6	  

59	  

29	  

41	  

59	  

29	  

47	  

29	  

41	  

6	  

18	  

18	  

18	  

29	  

29	  

41	  

53	  

Innovaa0oiden	  
käy7öönoton	  edistäminen	  

Ympäristön	  ja	  
luonnonvarojen	  suojelu	  

Kansainvälisyys	  

Verko7uminen	  

Elävä	  saaristo	  (pääteema)	  

Elinkeinollisuus	  

Paikallislähtöisyys	  

Kestävä	  kalatalous	  
(pääteema)	  

0	  %	   20	  %	   40	  %	   60	  %	   80	  %	   100	  %	  

Miten	  seuraavat	  ohjelman	  pääteemat	  ja	  painopisteet	  ovat	  
toteutuneet?	  

En	  osaa	  sanoa	   Huonos0	   Kohtalaises0	   Hyvin	  



 
 

 
11 

edistäminen saa osakseen vähiten teeman tai painopisteen puolestapuhujia; vastaajista 
vain 6 prosenttia (1 vastaaja) pitää ko. painopisteen toteutumista hyvänä. 
 
Hallitusjäsenet ja sidosryhmien edustajat ottivat kantaa myös seuraavassa kuvassa 
esitettyihin ohjelmasta rahoitettujen hankkeiden onnistumiseen liittyviin näkökulmiin. 
Kun katsotaan vastaajien arvioita hankkeiden onnistumisesta yhtenä kokonaisuutena, 
voidaan todeta heidän suhtautuneen asiaan melkoisen kriittisesti.  
 

 
Kuva 4. Vastaajien näkemykset ESKO-kalatalousohjelmasta rahoitettujen hankkeiden 
onnistumisesta. (Hallituskysely & Sidosryhmäkysely n=10–15.) 
 
Ammattikalastuksen ja kalankasvatuksen edistämisen osalta vastaajat pitivät ESKO-
ohjelmasta rahoitettujen hankkeiden onnistumista parhaimpana; noin puolet vastaajista 
näki hankkeiden onnistuneen ko. toimenpiteiden osalta hienosti ja vastaajista 13 
prosenttia arvioi hankkeiden tältä osin päässeen melkein tavoitteeseen. Samalla on 
kuitenkin todettava, että 40 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että tässäkin  asiassa 
hankkeiden onnistumiseen jäi toivomisen varaa. Yhdessä asiaan kantaa ottaneessa 
kommentissa vastaaja toteaa, että ammattikalastuksen edistämisessä hän jäi kaipaamaan 
erityisesti positiivista imagoa rakentavaa toimintaa ja viestintää sekä uusia ja 
innovatiivisia avauksia. Toisessa tähän asiaan liittyvässä kommentissa valiteltiin, että 
kalanviljely lopetettiin Hangon seudulla 1990-luvun lopulla ”valtion viranomaisten 
mahtikäskyllä”, minkä vuoksi ei ole edes realistista ajatella uutta toimintaa samoilla 
vesillä. 
 
Eniten parantamisen varaa hallituksen jäsenet ja sidosryhmien edustajat näkivät 
kalastusmatkailun edistämisessä; yli puolet vastaajista oli tätä mieltä. Tähän liittyen 
kommentoitiin, että kalastusmatkailuhankkeita toteutui liian vähän, vähemmän kuin 
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budjetoitiin. Eräässä kommentissa esitettiin myös arvio, että ”kalastusmatkailun 
edistämisen suhteen toimet näyttäisivät jääneen ammattikalastuksen jalkoihin”. Puolet 
vastaajista koki myös luonnon ja arkkitehtonisen perinnön suojelemisen ja vaalimisen 
osalta ESKO-hankkeissa jääneen parantamisen varaa. Vähiten parantamisen varaa 
nähtiin olevan alueiden välisen ja kansainvälisen yhteistyön edistämisessä. 
  
Hallituksen jäseniltä ja sidosryhmien edustajilta kysyttiin myös, miten heidän 
mielestään ohjelmaan määritellyt eri näkökulmat on onnistuttu huomioimaan ohjelman 
toteutuksessa. Vastausjakaumia tarkasteltaessa huomio kiinnittyy toisaalta suhteellisen 
suureen ”en osaa sanoa” -vastausten osuuteen, toisaalta kantansa ilmaisseiden 
vastaajien kritiikkiin eri näkökulmien huomioimisesta ohjelman toteutuksessa (ks. 
seuraava kuva). 
 

 
Kuva 5. Vastaajien näkemykset ESKO-ohjelmaan määriteltyjen eri näkökulmien 
huomioimisesta ohjelman toteutuksessa. (Hallituskysely & Sidosryhmäkysely n=16.) 
 
Näkökulmatarkastelussa listattiin asioita kahden ohjelman strategisiin linjauksiin 
vaikuttaneen ulottuvuuden eli ikänäkökulman ja sukupuolinäkökulman alle. Näistä 
kahdesta näkökulmasta vastaajien mukaan on onnistuttu paremmin 
sukupuolinäkökulman huomioimisessa, vaikka siinäkin arviot jäävät keskimäärin 
kohtalaisiksi. Ikänäkökulman huomioimisen suhteen vastaajat olivat jonkin verran 
kriittisempiä. Näiden kahden näkökulman yksityiskohtaisemmassa tarkastelussa 
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ohjelman koetaan parhaiten onnistuneen siinä, että on saatu aikaan perinteisten taitojen 
siirtämiseen tähtääviä hankkeita. Sen osalta neljäsosa vastaajista katsoo ohjelman 
onnistuneen hyvin ja kolmasosa kohtalaisesti. Eli tältä osin ikänäkökulman 
huomioiminen on kuitenkin kelvollisella tasolla. Sukupuolinäkökulman osalta 
parhaiten on vastaajien mielestä onnistuttu toimissa, joiden avulla on vähennetty 
kulkuongelmia saaristosta töihin ja harrastuksiin. 
 
Hallitusjäseniltä ja sidosryhmien edustajilta kysyttiin myös heidän näkemyksiään siitä, 
mikä ESKOn toiminnassa on parhaiten onnistunut. Esille nostetut näkemykset 
kattavat laajan skaalan ESKOn tehtäväkentästä, mutta mikään yksittäinen 
asiakokonaisuus ei nouse esitettyjen onnistumisten joukossa selvästi useamman 
vastaajan yhteiseksi näkemykseksi. Esille tuotuja onnistumisia on nostettu seuraavaan 
luetteloon: 
 

• ”Perinteisen kalatalouden tukemisessa” 
• ”Uusia ja säilytettyjä työpaikkoja” 
• ”Toiminnassa on aktiivisesti otettu yhteyttä alueen kalatalousyrittäjiin, etenkin 

ammattikalastajiin. Poistokalastuksen edistäminen on ollut ehkä merkittävin yksittäinen 
asia, jossa tosin maailmanpolitiikan suhdanteet ja muutkin ikävät sattumukset ovat 
syöneet tuloksia.” 

• ”Saaristo- ja rannikkoelinkeinojen tunnettavuuden saavuttaminen” 
• ”Yrittäjiä kuunnellaan.” 
• ”Ammattikalastuksen tehostamista. Kalastusmatkailun yhteistoimintaa ja alan kasvua. 

Kalasatamien toimintojen kehittämistä ja monipuolistamista myönteisempään 
suuntaan.” 

• ”Kalan jalostustoiminnan tukeminen” 
• ”Uusi Suomenlahden kestävänkalastuksen foorumi (joka tosin käynnistyi 

ymmärtääkseni vasta ohjelmakauden päätyttyä).” 
 
Hallitusjäseniä ja sidosryhmien edustajia pyydettiin ottamaan kantaa myös eri 
kohderyhmien huomioimiseen ohjelman toteutuksessa. Seuraavaan kuvaan on koottu 
vastaajien näkemykset asiasta.  
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Kuva 6. Vastaajien näkemykset eri kohderyhmien huomioimisesta ohjelman 
toteutuksessa. (Hallituskysely & Sidosryhmäkysely n=16.) 
 
Hallituksen jäsenet ja sidosryhmien edustajat ovat selvästi sitä mieltä, että ohjelman 
toteutuksessa on parhaiten onnistuttu huomioimaan ammattikalastajat. Vastaajista 
kolme neljästä on sitä mieltä, että heidän huomioimisensa on ollut hyvällä tasolla. Kuten 
eräs vastaaja kommentissaan toikin esille, painopiste näyttää vahvasti olleen 
ammattikalastuksen puolella. Toiseksi parhaiten on vastaajien mukaan huomioitu 
kalastusmatkailuyritykset, mutta vastauksissa on tältä osin eniten myös hajontaa, kun 
joidenkin mielestä tämä kohderyhmä on jäänyt myös heikolle huomiolle. 
Kalankasvatusyritysten huomioimisen osalta arviot painottuvat kohtalaiseen.  
 
 

 

 
Johtopäätökset ja suositukset 
 
ESKO on onnistunut saavuttamaan ja ylittämään sille asetetut syntyneiden 
vakinaisten työpaikkojen sekä hankkeen aikana työllistyneiden tavoitteet. 
Kokonaisuudessaan nämä asetetut tavoitteet ovat olleet kuitenkin melko 
vaatimattomia. Säilytettyjen työpaikkojen ja uusien yritysten tavoitteiden osalta 
puolestaan on jääty selvästi tavoitteista. 
 
Työpaikkojen syntymisen osalta voidaan havaita, että ohjelmassa oleva 
sukupuolinäkökulma näyttäisi toteutuneen hyvin. Seurannassa raportoiduista 
syntyneistä työpaikoista vajaa puolet on naisten työpaikkoja, mikä on selvästi yli 
tavoitellun. ESKOn hanketoimintaan kokonaisuudessaan osallistuneista ei ollut 
saatavissa sukupuolitietoa eikä toisaalta ikään liittyviä tietoja, joten näiden 
näkökulmien toteutuminen ohjelman toteutumisessa jää siten jonkin verran 
vajavaiseksi. Nuorten osallistuminen ESKOn hanketoimintaan näyttää kuitenkin 
kokonaisuudessaan melko vähäiseltä. 
 
ESKOn strategisiin linjauksiin vaikuttaneista ikä- ja sukupuolinäkökulmasta näyttää 
ohjelma onnistuneen kokonaisuudessaan paremmin sukupuolinäkökulman 
huomioimisessa.  
 
ESKO-ohjelman pääteemoista ohjelma on onnistunut paremmin kehittämään 
Kestävää kalataloutta kuin Elävän saariston teemaa, jonka osalta jopa neljäsosa 
ESKOn hallituksen ja sidosryhmien edustajista katsoo ohjelman toteutuneen 
huonosti. 
 
Ohjelman painopisteistä parhaiten toteutuneeksi on mielletty paikallislähtöisyys, 
jossa alueen omien toimijoiden on koettu olleen toiminnan määrittelijöinä ESKOn 
tarjotessa neuvoja ja rahoitusta. Elinkeinollisuuden, verkottumisen ja 
kansainvälisyyden painopisteiden toteutuminen on mielletty kohtalaiseksi. ESKOn 
hallituksen jäsenten ja sidosryhmien edustajien mielestä heikoimmin ovat 
toteutuneet ympäristön ja luonnonvarojen suojelu sekä innovaatioiden käyttöönotto. 
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ESKOn strategian toimenpiteistä ammattikalastuksen ja kalankasvatuksen 
edistäminen on toteutunut hallituksen jäsenten ja sidosryhmien edustajien mielestä 
parhaiten, vaikka merkittävä osa ohjelman toteutumiseen kantaa ottaneista (40 %) 
näkikin ko. toimenpiteiden toteutumiseen jääneen parantamisen varaa. 
Onnistuminen ammattikalastuksen edistämisessä näkyy myös siinä, että 
ammattikalastajat on kohderyhmänä parhaiten huomioitu ohjelman toteutuksessa. 
Eniten parantamisen varaa nähtiin kalastusmatkailun edistämisessä, minkä mm. 
arveltiin jääneen ammattikalastuksen  jalkoihin.  
 

Ø Ohjelmalle asetettujen tavoitteiden toteutumista tulisi jatkossa 
seurata systemaattisemmin ESKO-kalatalousryhmässä. Nyt 
seuranta on ollut liian satunnaista, eikä kaikkia asetettuja 
tavoitteita ole seurattu. Systemaattisempi seuranta mahdollistaa 
tarvittaessa nopeamman reagoinnin erilaisiin muutostarpeisiin. 
 

Ø Nuorten osallistumiseen hanketoimintaan tulee kiinnittää 
erityistä huomiota. 
 

Ø Kalastusmatkailun edistämiseksi on toivottu jatkossa enemmän 
toimenpiteitä. 
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3.2 ESKO:n aluetalousvaikutukset ja työllistymisvaikutukset 
 
3.2.1 Aluetalousvaikutukset 
 
ESKO-kalatalousohjelman 2008–2013 aluetalousvaikutuksien laskemisen/arvioinnin 
pohjalla käytettiin hanketoiminnan kokonaisrahoituksen määrää, toimintarahaa, 
aktivointirahaa sekä hankkeilla aikaansaatuja vaikutuksia. Vaikutusten arvioinnissa 
otettiin huomioon vaikutusten synty arviointiajankohtaan (kesä 2015) saakka. 
Yhteenlasketuksi aluetalousvaikutukseksi saatiin arviolta noin 5,5 miljoonaa euroa. 
Aluetalousvaikutukset koostuivat seuraavista osuuksista:, rahoitettujen hankkeiden 
kokonaisrahoitus sekä toimintaraha ja aktivointi yhteensä noin 1,8 miljoonaa euroa ja 
hankkeilla aikaansaadut vaikutukset n. 3,7 miljoonaa euroa. Määrää on syytä pitää 
tarkkuudeltaan arviona, sillä erityisesti toteutuneiden hankkeiden vaikutukset ovat 
osittain vaikeasti mitattavissa euromääräisesti etenkin kehittämishankkeiden osalta. 
Aluetalousvaikutusten arvioimisessa käytetty tietojen keräämismenetelmä toteutuneilta 
hankkeilta suoraan (primäärilähteestä) tekee kuitenkin arviosta melko luotettavan.  
 
ESKO:n rahoittamien hankkeiden aikaansaamat aluetalousvaikutukset kerättiin oman 
tiedonhankinnan avulla. Käytännössä ESKO:n rahoittamista hankkeista tehtiin otos, 
jolta hankkeen tai hankkeen muodostaman toiminnan myötä syntyneitä euromääräisiä 
vaikutuksia kysyttiin sekä kyselyn että haastatteluiden avulla. Näin kerätyt vaikutukset 
yleistettiin koskemaan koko ESKO:n rahoittamaa hankemassaa suhteuttamalla otos 
hankkeiden kokonaismäärään. Vaikutusten yleistäminen tehtiin erikseen 
yrityshankkeille sekä yleishyödyllisille hankkeille. Otokseen kuului yhteensä seitsemän 
yrityshanketta (kun toteutuneiden yrityshankkeiden kokonaismäärä oli 27) ja 
yleishyödyllisten hankkeiden otos oli yhteensä 16 (kun toteutuneiden yleishyödyllisten 
hankkeiden kokonaismäärä oli 33). Näin ollen otokset edustivat hyvin ESKO:n 
hanketoimintaa ja otos oli kokonaisuudessaan noin 38 prosenttia kaikista toteutuneista 
hankkeista. Vaikutusten kartoittamisessa hankkeilta (yritysten/organisaatioiden 
edustajilta ja hyödynsaajilta) kiinnitettiin erityistä huomiota mm. myynnin 
lisääntymiseen, tehtyihin investointeihin, syntyneisiin kustannussäästöihin ja muihin 
mahdollisiin euromääräisesti mitattaviin vaikutuksiin. 
 
Hankkeiden aikaansaamasta aluetalousvaikutuksesta melko odotetusti suurin osa on 
tuotettu yrityshankkeissa. Yrityshankkeet muodostavat vajaan 90 prosenttia hankkeissa 
aikaansaaduista euromääräisesti mitattavissa olevista vaikutuksista, kun taas 
yleishyödylliset kehittämishankkeet ovat tuottaneet reilut 10 prosenttia kaikkien 
hankkeiden aikaansaamasta aluetalousvaikutuksesta. Näin ollen voidaan sanoa, että 
yrityshankkeet ovat aluetalousvaikutusten näkökulmasta tuottavimpia ”sijoituksia”. 
Yleishyödyllisissä kehittämishankkeissa puolestaan syntyy nimensä mukaisestikin 
paljon enemmän yleisemmin hyödyttäviä tuloksia ja laadullisia vaikutuksia. Lisäksi 
yleishyödyllisillä hankkeilla luodaan paljon edellytyksiä yrityshankkeiden 
toteutumiselle/paremmalle toteutumiselle. 
 
Relevantin ja mielenkiintoisen tarkastelunäkökulman saamme, kun otamme käyttöön 
panos-tuotos ajattelun. ESKO-ohjelman hanketoiminnan kokonaisrahoituksesta ja 
toimintarahasta (n. 1,8 miljoonaa euroa) noin 160 000 euroa on kuntatukea, eli alueen 
kuntien ESKO:n toimintaan osoittamaa rahaa. Kun tämä lukema suhteutetaan koko 
ESKOn aluetalousvaikutukseen toimintakauden alkamisesta lähtien, voidaan sanoa, että 
kuntien toimintaan sijoittama euro kasvaa noin 34 euroksi. Eli kuntien sijoittaman 
euron vipuvaikutus on noin 34-kertainen ja näin ollen kuntien sijoittama noin 160 000 
euroa on kasvanut noin 5,5 miljoonan euron kokonaisvaikutukseksi. 
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ESKO:n rahoittamien hankkeiden edustajilta/hyödynsaajilta kerättiin myös tietoa 
odotettavissa olevista vaikutuksista lähitulevaisuudessa. Hankkeessa tehdyn 
toimenpiteen tai investoinnin vaikutus ei välttämättä ole pelkästään kertaluonteinen, 
vaan se voi tuottaa myös jatkossa euromääräistä hyötyä. Tämä voi olla esimerkiksi 
myynnin kasvua, investointeja tai ostoja, jotka hankkeen toteuttaminen on käynnistänyt 
tms. Näin ollen kysymys vaikutuksista lähitulevaisuudessa on syytä ottaa huomioon 
tarkastelussa. Luonnollisesti tulevaisuuteen katsominen on sitä epävarmempaa, mitä 
kauemmaksi katsotaan, joten aluetalousvaikutusten tarkastelussa otettiin 
tarkastelunäkökulmaksi vain kaksi vuotta eteenpäin. Hankkeiden edustajilta/ 
hyödynsaajilta saatujen tietojen perusteella voitiin tehdä aiemmin mainitulla tavalla 
yleistys koko ESKO:n hankemassan aikaansaamasta vaikutuksesta tulevien kahden 
vuoden ajalta. Arvio kahden vuoden sisällä syntyvästä ESKO:n hanketoiminnan 
alullepanemasta aluetalousvaikutuksesta on noin 12 miljoonaa euroa. Eli tämän arvion 
perusteella voidaan sanoa, että ESKO-kalatalousohjelman aluetalousvaikutus nousisi 
vielä kokonaisuudessaan arviolta noin 17,5 miljoonaan euroon seuraavan kahden 
vuoden aikana. 
 
Tarkasteltaessa arvioituja tulevia vaikutuksia voidaan havaita, että yleishyödyllisissä 
hankkeissa on nähty vaikutuksia syntyvän jatkossa selvästi enemmän kuin 
yrityshankkeissa. Tämä on siinä mielessä luonnollista, että yleishyödyllisistä hankkeista 
edetään luontaisesti monesti eteenpäin seuraavaan vaiheeseen hanketoiminnan 
”ketjussa”, eli mm. yrityshankkeisiin. Verrattaessa tilannetta Sepran hanketoiminnan 
aluetalousvaikutuksista tehtyyn tarkasteluun voidaan kuitenkin havaita, että Sepran 
hankkeissa tilanne oli päinvastainen, eli yrityshankkeista oli odotettavissa 
lähitulevaisuudessa enemmän vaikutuksia. Tästä vertailusta syntyy eittämättä ajatus, 
että elinkeinokalatalouden hiipuvat tulevaisuudennäkymät heijastuvat todennäköisesti 
näistä tuloksista: yrityksissä ei olla kovin yleisesti ja innokkaasti investoimassa tai 
kehittämässä lähitulevaisuudessa. Toki poikkeuksia tähän varmasti löytyy.   
 
 
3.2.2 Työllistymisvaikutukset 
 
Aluetalousvaikutusten selvittämisen yhteydessä otettiin samalla selvää ESKO:n 
toiminnan vaikutuksesta työllistymiseen. ESKO:n oman seurannan avulla ei voida 
osoittaa toiminnan vaikutusta kokonaisuudessaan työllistymisiin, minkä vuoksi 
arvioinnin omalla tiedonhankinnalla kerättiin tietoa suoraan hankkeilta. Hankkeen 
aikaiset sekä toimintarahan työpaikkavaikutukset toimintakauden aikana olivat 
saatavissa ESKO:n seurannan kautta. ESKO:n rahoittamat hankkeet työllistivät yhteensä 
noin 8,6 henkilötyövuoden verran. Tässä kohtaa puhutaan siis hankkeiden aikaisista 
työpaikoista, joihin ovat työllistyneet hankkeiden vetäjät tms. sisältäen toimintarahalla, 
aktivointirahalla tai kuntarahalla työllistyneet. 
 
ESKO:n rahoittamien hankkeiden aikaansaamat työllistymisvaikutukset kerättiin oman 
tiedonhankinnan avulla aluetalousvaikutuskysymysten yhteydessä. Tiedonhankinnan 
periaate oli siten tässä kohtaa sama kuin aluetalousvaikutuksien kohdalla on tuotu 
esille. Kerätyt työllistymisvaikutukset yleistettiin koskemaan koko ESKO:n rahoittamaa 
hankemassaa suhteuttamalla tiedonhankinnan otos koko hankemassaan. Näin ollen 
toimintakauden hanketoiminnalla on vaikutettu yhteensä arviolta noin 80 
henkilötyövuoden verran uusien työpaikkojen syntymiseen. Kun hanketoiminnan 
työllistymisvaikutukset yhdistetään hankkeen aikaisiin ja toimintarahan 
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työllistymisvaikutuksiin, ESKO:n työllistymisvaikutuksen voidaan sanoa olevan 
kokonaisuudessaan arviolta noin 88 henkilötyövuotta.  
 
Työpaikkojen säilyttämiseen ei puolestaan ESKO:n rahoittamilla hankkeilla 
erityisemmin pyritä hankkeiden edustajiin/hyödynsaajiin kohdistuneenkaan 
tiedonhankinnan perusteella. Hankkeiden edustajat/hyödynsaajat toivat esille vain 
hyvin yksittäisiä syntyneitä vaikutuksia työpaikkojen säilymiseen. Samoin odotuksia 
työpaikkojen säilyttämisen suhteen lähitulevaisuudessa ei erityisemmin esiintynyt, 
ainakaan toteutuneen hanketoiminnan pohjalta tapahtuvana ilmiönä.  
 
 

 

 
Johtopäätökset ja suositukset 
 
ESKO-kalatalousohjelman yhteenlaskettu aluetalousvaikutus vuodesta 2008 lähtien 
on arviolta noin 5,5 miljoonaa euroa. Aluetalousvaikutus pitää sisällään ESKO:n 
hanketoiminnan kokonaisrahoituksen, toimintarahan, aktivointiin käytetyn rahan 
sekä hankkeilla aikaansaatuja vaikutuksia. Hankkeiden aikaansaamat vaikutukset 
kerättiin arvioinnissa suoraan hankkeiden/yritysten edustajilta ja hyödynsaajilta. 
Aluevaikutusten keräämisessä kiinnitettiin erityistä huomiota hankkeeseen 
osalistumisen vaikutukseen mm. myynnin lisääntymiseen, tehtyihin investointeihin, 
syntyneisiin kustannussäästöihin ja muihin mahdollisiin euromääräisesti mitattaviin 
vaikutuksiin. 
 
Hankkeiden aikaansaamasta aluetalousvaikutuksesta suurin osa on tuotettu 
yrityshankkeissa. Yrityshankkeet muodostavat lähes 90 prosenttia ESKO:n 
rahoittamissa hankkeissa aikaansaaduista euromääräisesti mitattavissa olevista 
vaikutuksista, kun taas yleishyödylliset kehittämishankkeet ovat tuottaneet reilut 10 
prosenttia kaikkien hankkeiden aikaansaamasta aluetalousvaikutuksesta. 
 
Kuntien ESKO:n toimintaan sijoittama euro kasvaa ohjelman toimintakauden aikana 
noin 34 euroksi. Eli kuntien sijoittaman euron vipuvaikutus on noin 34-kertainen ja 
näin ollen kuntien sijoittama noin 160 000 euroa Leader Sepraan on kasvanut reilun 
5,5 miljoonan euron kokonaisvaikutukseksi. 
 
ESKO:n aluetalousvaikutus (vuodesta 2008 lähtien) nousee arviolta vielä 
kokonaisuudessaan merkittävästi noin 17,5 miljoonaan euroon seuraavan kahden 
vuoden aikana. Näin ollen merkittävä osa vaikuttavuudesta näyttää syntyvän 
viiveellä. 
 
ESKO:n toiminnan vaikutus työllistymiseen on kokonaisuudessaan arviolta noin 88 
henkilötyövuotta. Nämä työllistymisvaikutukset on saatu aikaan suurimmaksi osaksi 
nimenomaan ohjelman hankkeiden hyödynsaajille, kun taas hankkeiden hallintoon 
työllistyneiden osuus työllistyneistä on suhteellisen pieni. Tämä kertoo siitä, että 
työllistymistuloksia on saatu aikaan oikeaan suuntaan. 
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Ø ESKOn hanketoiminnalla aikaansaatavat aluetalousvaikutukset 
puhuvat sen puolesta, että erityisesti yrityshankkeiden 
syntymiseen kannattaa panostaa. 
 

Ø Kehittämishankkeiden rooli korostuu edellytysten luonnissa 
vaikutusten syntymiseksi. Kehittämishankkeiden tuloksia 
hyödyntävät yrityshankkeet ovat hyviä esimerkkejä siitä, että 
vaikuttavuus tavallaan mitataan ulos vasta yrityshankkeissa, 
vaikka molemmissa hankkeissa on tehty työtä vaikuttavuuden 
eteen. Kehittämishankkeisiin kannattaakin panostaa varsinkin 
tästä näkökulmasta. Lisäksi kehittämishankkeiden merkitys 
kasvaa etenkin, jos ammattikalastajien investointihalukkuus on 
jatkossakin alhaista. Kehittämishankkeilla voidaan luoda 
parhaissa tapauksissa ratkaisevaa tieto-taitoa (laajemmin 
edellytyksiä) ja samalla lisätä rohkeutta edetä 
investointeihin/yritystason kehittämiseen. 

 
Ø Työllistymisvaikutusten sekä ylipäänsä toiminnan vaikutusten 

seurantaan kannattaa kiinnittää huomiota jatkossa entistä 
enemmän, jotta toiminnan vaikuttavuus on osoitettavissa.  Suuri 
osa ESKOn toiminnan vaikuttavuudesta jää muuten pimentoon. 
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3.3 ESKOn prosessit 
 
Tähän lukuun on koottu muutamia ESKO-ohjelman toteutusprosesseihin liittyviä 
aihealueita. Näkemyksiä erilaisten prosessien ja toiminnan onnistumisesta tuodaan 
esille arvioinnin tiedonhankinnan mukaisesti erityisesti hallitusjäsenten ja 
hanketoimijoiden näkökulmista.  
 
 
3.3.1 Prosessien onnistuminen hallituksen näkökulmasta (hallituksen itsearviointi) 
 
Hallituskyselyssä oli mukana itsearviointiosio, jossa esitettiin useita ESKOn hallituksen 
toimintaan liittyviä väittämiä ja luonnehdintoja, joista hallitusjäsenet pääsivät 
esittämään kantansa. Yleiskuva kyselyssä saaduista tuloksista on varsin myönteinen. 
ESKO-kalatalousohjelman hallitustyö on myös vastannut hyvin hallitusjäsenten 
enemmistön odotuksia (ks. seuraava kuva). 
 

 
Kuva 7. Hallitustyön vastaaminen hallituksen jäsenten odotuksiin. (Hallituskysely 
n=10.) 
 
Seuraavassa kuvassa esitetään jakauma hallitusjäsenten vastauksista, kun he ovat 
esittäneet mielipiteensä hallitustyöskentelyssä vallitsevasta ilmapiiristä. 
Kokonaisuudessaan näiden tulosten perusteella ESKOn hallitustyöskentelyssä näyttää 
olevan hyvä ilmapiiri.  
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Kuva 8. Vastaajien näkemykset hallitustyöskentelyssä vallinneesta ilmapiiristä. 
(Hallituskysely n=10.) 
 
Ilmapiiriä on luonnehdittu etenkin luottamukselliseksi, mutta myös positiiviseksi ja 
avoimeksi. Sen lisäksi hallitustyöskentely on koettu vuorovaikutteiseksi. Yhteishengen 
osalta on tarvetta jonkinlaiseen hienosäätöön, sillä puolet vastaajista oli sitä mieltä, että 
hallituksen työskentelyilmapiiri ei siltä osin ole vielä täysin kunnossa. 
 
Hallituksen jäsenten mielestä hallituksen toimintaa voidaan pitää monelta osin 
luonteeltaan hyvin toimivana (seuraava kuva). Arvioissa noteerattiin korkeimmalle 
toiminnan käytännönläheisyys ja asiantuntevuus. Hallituksen toiminnassa on tässä 
esitettyjen ominaisuuksien osalta hallitusjäsenten mielestä eniten parantamisen varaa 
siinä, että toiminta saisi olla uudistuskykyisempää ja rohkeampaa.  
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Kuva 9. Vastaajien näkemykset hallitustoiminnan luonteesta. (Hallituskysely n=10.)  
 
Hallituksen päätöksenteon eri ulottuvuuksien suhteen jatkuu sama yleislinja: 
kokonaisuudessaan päätöksentekoon liittyvissä asioissa ollaan hyvällä tasolla, mutta 
joiltakin osin on syytä pyrkiä pieniin korjausliikkeisiin. Seuraavassa kuvassa on esillä 
vastausjakaumat liittyen hallituksen päätöksentekoon. 
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Kuva 10. Vastaajien näkemykset hallituksen päätöksenteosta. (Hallituskysely n=10.) 
 
Hallituksen päätöksenteossa toteutuu hallituksen jäsenten mukaan varsinkin jääviyden 
huomioiminen, mutta myös joustavuus. Useimmat muutkin päätöksenteon 
ulottuvuudet toteutuvat kohtuullisen hyvin, mutta jatkossa on kuitenkin hyvä 
huomioida parantamisen tarvetta ilmaisevat näkemykset. Etenkin päätöksenteon 
tehokkuus ja demokraattisuus vaativat kehittämistoimia, jotta hallitustyöskentelyn taso 
saadaan aiempaa paremmaksi.  
 
Hallituskyselyssä esitettiin muutamia väittämiä hallituksen ja työtiimin välisestä 
tiedotuksesta ja tapaamisista (seuraava kuva). Hallitusjäsenten mukaan ne ovat sujuneet 
pääasiassa hyvin. Parhaiten onnistuneeksi arvioitiin tässä yhteydessä kokousten määrä; 
niitä on ollut riittävän usein. Kokouksissa saatu tieto on koettu myös enimmäkseen 
selkeäksi ja ymmärrettäväksi sekä tarpeelliseksi ja luotettavaksi. Tiedonkulun 
nopeudessa nähtiin suurimmat kehittämistarpeet, mutta enemmistö hallituksen 
jäsenistä katsoi senkin toimivan tai olevan melkein kohdallaan.  
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Kuva 11. Vastaajien näkemykset hallituksen ja työtiimin välisestä tiedotuksesta ja 
tapaamisista. (Hallituskysely n=10). 
 
Miten ESKOn työtiimin sitten on nähty hoitavan hallituksen käsittelemät asiat? 
Yleisvaikutelma on verraten hyvä, mutta myös pientä säätövaraa on näkyvissä 
(seuraava kuva).   
 

 
Kuva 12. Vastaajien näkemykset siitä, miten työtiimi hoitaa hallituksen käsittelemät 
asiat. (Hallituskysely n=10). 
 
Parhaat arviot työtiimi saa omatoimisuudestaan ja tehokkuudestaan. Huolellisuuden 
osalta pieni skarppaaminen saattaisi olla paikallaan.  
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Hallituskyselyssä hallituksen jäsenet saivat mahdollisuuden arvioida myös omaa 
henkilökohtaista panostaan hallituksen toiminnassa samalla arvosteluasteikolla kuin 
arvioidessaan edellä hallitusta kollegiaalisena päätöksentekoelimenä. Seuraava kuva 
havainnollistaa, että hallituksen jäsenet ovat omaa hallitustoimintaansa kohtaan selvästi 
kriittisempiä kuin hallitukseen kokonaisuudessaan. Kyselyn perusteella hallituksen 
jäsenillä on kautta linjan petrattavaa hallitustyöskentelyssään. Eniten parantamisen 
varaa näyttää olevan siinä, että toiminta olisi ESKOn näkökulmasta aktiivista myös 
kokousten ulkopuolella. 
 

 
Kuva 13. Vastaajien näkemykset omasta toiminnastaan hallituksessa. (Hallituskysely 
n=10). 
 
Hallitusjäsenet antoivat kyselyn lopuksi myös kouluarvosanat hallitukselle, ESKOn 
työtiimille ja itselleen. Seuraavassa taulukossa on esillä annettujen arvosanojen 
keskiarvot. Hallitus antoi omasta toiminnastaan ja työtiimin toiminnasta hyvän arvion, 
mutta hallituksen jäsenet olivat oman toimintansa osalta jonkin verran kriittisempiä 
keskiarvon jäädessä hyvän ja tyydyttävän välimaastoon.  
 
Taulukko 2. Hallituksen antamien arvosanojen keskiarvot. (Hallituskysely n=10.) 
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3.3.2 Prosessien onnistuminen hanketoimijoiden näkökulmasta 
 
Hanketoimijoiden näkemyksiä toiminnan onnistumisesta kysyttiin siten, että 
hankekyselyn vastaajia ja haastatteluihin osallistuneita pyydettiin arvioimaan ESKOn 
palvelujen laatua ja myös selvittämällä hanketuen merkitystä hakijoille.   
 
Hankkeet antoivat kouluarvosanat erilaisille ESKOn projektihenkilöstöltä saatujen 
palvelujen laadulle. Käytännössä kaikki hankkeiden antamista arvosanoista 
muodostuvat keskiarvot ovat kiitettäviä, eli ESKOn henkilöstöltä saatujen palvelujen 
laatu on koettu erittäin hyväksi kaikilla kysytyillä palveluiden osa-alueilla. Kaikkein 
parhaimmat arviot tulivat ystävällisyydestä, ammattitaidosta, joustavuudesta sekä 
tuesta ja rohkaisusta. Heikoin numerokeskiarvo oli 8,9, minkä vastaajat antoivat 
saamiensa ohjeiden selkeydestä. 
 

 
Kuva 14. Vastaajien näkemykset ESKOn projektihenkilöstöltä saamistaan palveluista, 
kouluarvosana. (Hankekysely ja haastattelut n=12–13). 
 
Hankkeiden edustajien näkemyksiä kysyttiin myös siitä, olisiko hanke toteutunut, jos 
hanketukea ei olisi saatu (ks. seuraava kuva).  Kyseessä on siten saadun tuen 
merkittävyys erityisesti hankkeistamisen näkökulmasta. Saadun vastausjakauman 
perusteella enemmän kuin joka toinen hanke olisi jäänyt toteutumatta ilman ESKOn 
kautta saatua hanketukea. Näin ollen vajaat puolet hankkeista olisi toteutunut ilman 
hanketukeakin eli toteutetut kehittämistoimenpiteet olisivat päätyneet toteutukseen, 
tosin monessa tapauksessa hitaammin (19 %) tai pienemmässä mittakaavassa (14 %). 
Vain joka kymmenes hanke olisi toteutunut joka tapauksessa ilman hanketukeakin 
samankokoisena ja samalla aikataululla. 
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Kuva 18. Näkemykset siitä, olisiko hanke toteutunut, jos hanketukea ei olisi saatu 
(Hankekysely ja haastattelut n=18). 
 
Hankkeiden edustajilta tiedusteltiin lisäksi, millainen valmius heillä on hakea uudelleen 
rahoitusta ESKO-ohjelmasta: ”Hakisitteko rahoitusta Kalatalousohjelmasta (ESKO) 
uuteen hankkeeseen?” Siitä huolimatta, että toimintaan on nähty liittyvän erilaisia 
haasteita, kaikki kyselyyn ja haastatteluihin vastanneet hanke-edustajat ilmaisivat 
valmiutensa hakea uudestaan rahoitusta.  
 
 
3.3.3 Leader-toimintatavan tuoma lisäarvo ESKOn toimintaan 
 
Leader-toimintatapaan liittyy ajatus sen toteuttamisen tuottamasta lisäarvosta, mikä 
näkyy suorien tulosten rinnalla syntyvistä epäsuorista tuloksista. Näitä epäsuoria 
tuloksia voi yleensä olla vaikea tunnistaa. Suomen elinkeinokalatalouden 
toimintaohjelman 2007–2013 väliarvioinnin (2012: 35, 37) perusteella tällaisia tuloksia on 
kalatalousryhmien toiminnasta kuitenkin tunnistettavissa, mm. kalataloustoimijoiden 
yhteistyö on lisääntynyt ja heidän keskuuteensa on kalatalousryhmien ja ryhmissä 
toimivien aktivaattorien myötä tullut kehittämistyön tekijöitä, jollaisia siellä ei aiemmin 
ole ollut. (Konsala,  Kalatalousryhmät Leader-toimintatavan toteuttajina, s. 2.) 
 
Tässä arvioinnissa selvitettiin ESKO-kalatalousryhmän hallitukselta ja sidosryhmien 
edustajilta, onko Leader-toimintatavan käyttäminen kalatalousohjelmassa tuonut 
vastaajien mielestä lisäarvoa toimintaan ja jos on, millaisesta lisäarvosta on kysymys. 
Sidosryhmien edustajat pitivät kysymystä siinä määrin vaikeana, ettei heiltä saatu 
siihen yhtään mielipidettä. Sen sijaan muutama hallituksen jäsen otti asiaan kantaa. 
Näistä vastaajista kolme neljästä tunnisti Leader-toimintatavan tuoneen toimintaan 
lisäarvoa, joka näkyy mm. seuraavissa asioissa: 

- asiakkaiden on helpompi lähestyä kalatalousryhmää kuin ELY-keskusta 
- toiminnan ympärille on syntynyt uudenlaista yhteistyötä kuntien, järjestöjen ja 

yrittäjien päättäessä asioista saman pöydän ääressä 
- yrittäjiä kuullaan aiempaa paremmin. 

 
Eräässä vastauksessa viitattiin ylipäänsä myönteiseen toimintatapaan kuvaamatta asiaa 
tarkemmin. Näyttää siis siltä, että v. 2012 tehdyn arvioinnin johtopäätökset Leader-
lisäarvosta ovat myös ESKOn kohdalla tunnistettavissa. Lisäksi on hyvä kiinnittää 
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huomiota toimintatavan tuovan helpomman lähestymismahdollisuuden 
rahoituslähteen edustajien puheille kuin se, että palvelu toteutettaisiin ELY-keskuksesta 
käsin.  
 
 
3.3.4 Tyytyväisyys ESKOn toteutukseen eri osa-alueilla 
 
Seuraavaan kuvaan on tiivistetty keskeisiä väittämämuodossa esitettyjä aihealueita, 
jotka liittyvät ESKOn toteutuksen onnistumiseen. Tässä muodossa toiminnan 
onnistumista käsiteltiin sekä hallitus- että sidosryhmäkyselyssä. 
 
 

 
Kuva 19. Näkemykset ESKOn toiminnasta (Hallituskysely & Sidosryhmäkysely n=17.) 
 
Hallituksen jäsenet ja sidosryhmien edustajat ovat olleet tyytyväisiä ESKOn henkilöstön 
työskentelyyn ja ESKOsta tehtyyn tiedottamiseen. Toiminnan on myös pääpiirteissään 
nähty kehittyneen myönteiseen suuntaan menneellä ohjelmakaudella. Enimmäkseen 
vastaajat ovat tyytyväisiä tai jokseenkin tyytyväisiä siihen, miten asiat on ESKO-
kalatalousryhmässä kokonaisuudessaan hoidettu. Rahallisella panostuksella saatuun 
hyötyyn ESKOn toiminnassa ollaan myös kohtuullisen tyytyväisiä. Yhteistyön 
tiivistämisen tarve on saatujen vastausten perusteella kuitenkin selkeä. Vain runsas 
kymmenesosa vastaajista ilmoittaa yksiselitteisesti, ettei kaipaa tiiviimpää yhteistyötä 
ESKOn henkilöstön kanssa.  
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ESKOn hallitus ja sidosryhmät ottivat sanallisissa täydennyksissään kantaa ohjelmassa 
toteutettuun tiedottamiseen ja painottumiseen ammattikalastuksen edistämiseen. 
Lisäksi kommentoitiin toiminnan vaikuttavan kustannustehokkaalta, mutta 
ammattikalastuksen elinvoimaisuuden lisäämisen kannalta riittämättömältä. Seuraavat 
lainaukset saaduista vastauksista tuovat esille näitä näkemyksiä: 
 

• ”Eskon tiedotus alan sisällä ja sidosryhmiin päin on ollut hyvin aktiivista, 
tiedotusvälineiden kautta tapahtuva tiedottaminen on ollut vähän hapuilevaa.” 

• ”Käsitykseni on, että ESKO tukee kalataloutta kustannustehokkaammin kuin ministeriö. 
Silti tulokset ovat ammattikalastuksen osalta laihoja. Ammattikalastus on edelleen 
kuoleva ammatti.” 

• ”ESKOn työskentelyssä on ollut leimallista vahva painotus ammattikalastukseen. 
Toiminta näyttää olleen vahvasti painottunut ammattikalastuksen parissa 
työskentelevien organisaatioiden/tahojen suuntaan ja heidän viestiensä välittämiseen, 
joten viestit ja työryhmien kokoonpanot ovat olleet varsin yksipuolisia. Kuitenkin 
ohjelman edetessä on pyritty osallistamaan myös ”uusia” sidosryhmiä, mikä on hyvä.” 

 
Hallituksen jäseniltä ja sidosryhmien edustajilta kysyttiin vielä erikseen, mikä heidän 
mielestään ei ole onnistunut Etelä-Suomen Kalatalousohjelma ESKOn toiminnassa. 
Eniten nostettiin esiin kansainvälisen toiminnan vähäisyys ja se, ettei ohjelmassa ole 
onnistuttu luomaan merkittäviä kansainvälisiä projekteja. Yksittäisinä puutteina 
mainittiin vähäiset saavutukset uusien innovaatioiden kehittämisessä ja kalan 
markkinoinnin edistämisessä. Eräs vastaaja totesi yleisesti, ettei ohjelmassa ole saatu 
ratkaistua vähenevän ammattikalastuksen ongelmaa. Eräs toinen vastaaja puolestaan 
näki puutteellisena kokonaisvaltaisen lähestymisen kalataloussektorin eri osa-alueisiin. 
Hän kertoi myös kaivanneensa enemmän ratkaisukeskeisiä toimintamalleja ja eri 
sidosryhmiä osallistavia hankkeita sekä enemmän ja avoimempaa viestintää ESKOn 
toimintaperiaatteista, tavoitteista ja ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista. 
 



 
 

 
30 

 
  

 
Johtopäätökset ja suositukset 
 
ESKOn hallituksen itsearvioinnissa saatu yleiskuva toiminnasta on positiivinen ja 
hallitustyö on hyvin vastannut enemmistön odotuksia.  
 
ESKOn asiakkaina hanketoimijat ovat parhaita arvioimaan ESKOn 
projektihenkilöstöltä saatujen palveluiden laatua.  Heidän mukaansa ESKOn 
henkilöstöltä saatujen palvelujen laatu on ollut erittäin hyvällä tasolla kautta linjan. 
Ne on koettu etenkin ystävällisiksi, ammattitaitoisiksi, joustaviksi ja asiakasta 
tukeviksi ja rohkaiseviksi.  
 
ESKOsta hankkeille saadun tuen arvoa voidaan tarkastella myös siinä mielessä, 
miten hankkeita olisi toteutettu ilman hanketukea. Hankkeiden antamien arvioiden 
perusteella enemmän kuin joka toinen hanke (56 %) olisi jäänyt toteutumatta ilman 
ESKOn kautta saatua hanketukea ja vain joka kymmenes hanke olisi toteutunut joka 
tapauksessa ilman hanketukeakin samankokoisena ja samalla aikataululla. Lisäksi 
kaikki arvioinnin tiedonhankinnassa tavoitetut hanke-edustajat ilmaisi halunsa 
hakea uudestaan rahoitusta ESKOlta. 
 
Leader-toimintatapaan liitetään usein ajatus sen toteuttamisen tuottamasta 
lisäarvosta. Tuo lisäarvo näkyy suorien tulosten rinnalla syntyvistä epäsuorista 
tuloksista, jotka kuitenkin voivat yleensä olla vaikea tunnistaa. Myös ESKOn 
kohdalla tunnistetaan Leader-toimintatavasta saatava lisäarvo, joka näkyy mm. 
matalana kynnyksenä asiakkaille, uudenlaisena yhteistyönä ja kumppanuutena 
kalatalousasioissa sekä yrittäjien äänen aiempaa parempana kuulumisena. Näiden 
asioiden mittaaminen vaatii asiakaspalautteen (ml. yhteistyökumppanipalautteen) 
suunnitelmallista ja määräajoin tapahtuvaa keräämistä, jolloin voidaan tunnistaa 
lisäarvon muutokset. 
 

Ø Kumppanuuden rakentamisessa on päästy hyvälle uralle, mutta 
sen vahvistamiseen on selvästi edelleen panostettava ja siinä on 
hyvä hakeutua yhteistyöhön myös uusien sidosryhmien kanssa. 
Paikallisen yhteistyön rinnalla näyttää olevan tilausta 
kansainvälisen yhteistyön lisäämiseen. 

 
Hallitustyöskentelyn itsearvioinnin perusteella seuraaviin asioihin on hyvä kiinnittää 
huomiota: 

Ø Hallituksen työskentelyilmapiiriä parantaisi entisestään 
yhteishengen lisääminen. 

Ø Hallituksen tulisi pyrkiä aiempaa uudistuskykyisempään ja 
rohkeampaan toimintaan. 

Ø Hallituksen päätöksenteossa voidaan vielä hioa työskentelyn 
tasoa entistä paremmaksi tehokkuuden ja demokraattisuuden 
osalta. 

Ø Hallituksen ja työtiimin välisessä tiedotuksessa nähdään 
parantamisen varaa tiedonkulun nopeudessa. 

Ø Hallituksen jäsenten omassa toiminnassa on kautta linjan 
mahdollisuuksia parempaan. Aktivoituminen etenkin 
kokousten ulkopuolella ESKOa hyödyttävällä tavalla olisi 
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3.4 ESKOn toiminnan merkitys ja esitetyt kehittämistarpeet 
 
Tähän arviointiraportin viimeiseen lukuun on koottu ESKOn hallituksen jäsenten, 
sidosryhmien edustajien ja hanketoimijoiden näkemykset kalatalousryhmän toiminnan 
merkityksestä ja siitä, millaisia kehittämisen paikkoja eri tahot toiminnassa näkevät. 
 
Kysyttäessä sitä, millainen merkitys Etelä-Suomen Kalatalousohjelma ESKOn 
toiminnalla on verrattuna elinkeinokalatalouden muihin kehittämistoimenpiteisiin, 
esille nousi muutama näkökulma. Eniten huomiot koskivat toiminnan rahoitusta. 
Eräässä kommentissa pidettiin hyvänä, että on voitu rahoittaa tärkeitä hankkeita joihin 
ELY:llä ei ole ollut varoja. Yksi vastaaja kiitteli, että ESKOn kautta rahan käyttö on ollut 
erittäin tehokasta ja suhteellisen pienellä budjetilla on saatu paljon aikaan. Negatiivista 
sävyä rahoitukseen liittyen oli kuitenkin yhdessä vastauksessa, jossa todettiin, ettei 
ESKOn raha riitä isoihin hankkeisiin. Lisäksi sama vastaaja toi esille, että lohipolitiikan 
suunta pitäisi kääntää ja se taas vaatisi toimia ministeriöltä. Muuten kysymykseen 
saadut vastaukset jäivät yksittäisiksi huomioiksi. Yhdessä vastauksessa kiiteltiin ESKOn 
ketteryyttä ja sitä, että se reagoi nopeasti saaden nopeasti käyntiin esim. alueellisia 
selvityksiä. Toinen vastaaja näki ESKOn ja muut elinkeinokalatalouden 
kehittämistoimenpiteet erottavana tekijänä sen, että ESKO on keskittynyt nimenomaan 
kalastukseen. Yhdessä vastauksessa ESKO-ohjelmalta kaivattiin vahvempaa sidosta  
ylemmän tason politiikkatavoitteisiin ja strategioihin. Vastaaja piti tärkeänä, että ESKO 
jalkauttaisi ja toteuttaisi Euroopan yhteisen kalastuspolitiikan sekä kansallisen 
kalastushallinnon tavoitteita alueellisella tasolla, eikä keskittyisi lähinnä alueelta 
nouseviin tarpeisiin ja toiveisiin. 

 
Millä tavalla ESKOn toiminta sitten eroaa muista elinkeinokalataloutta kehittävistä 
toimijoista? Tähän kysymykseen hallituksen jäsenet ja sidosryhmien edustajat vastasivat 
melkein yksimielisesti, että myönteisesti erottava tekijä on asiakaslähtöisyys. Lisäksi 
positiivisena nähtiin se, että toiminta näyttäytyy myönteisenä ulospäin ja toiminnassa 
pyritään löytämään uusia yhteistyömuotoja. Kriittinen äänenpaino tuotiin esiin 
kuitenkin liittyen siihen, että ESKOn  rooli kalatalouden kentässä jää hieman 
epäselväksi, minkä vuoksi parantamisen varaa olisi niin ESKOn viestinnässä kuin 
toimintatavoissakin. ESKOn roolin toivottiin terävöityvän etenkin eri kalataloussektorin 
osapuolia yhdistävänä ja kokoavana voimana. 
 
Hanketoimijoilta kysyttiin arviointikyselyssä ja haastatteluissa, mitä asioita heidän 
mielestään tulisi alueella vielä edistää ja kehittää. Vastaukset jäivät yksittäisiksi 
kehittämiskohteiden nimeämisiksi. Vastaajat kaipasivat byrokratian helpottamista, 
hanketoiminnan rahoituksessa nopeampaa maksatusta, toiminnasta tiedottamista ja 
jalkautumista, edunvalvontaa ELYn suuntaan sekä toimialan ongelmana olevan 
hyljekysymyksen ratkaisemista tutkimustietoon nojautuen. 
 
Hallitusjäsenille, sidosryhmien edustajille ja hanketoimijoille annettiin kyselyissä ja 
haastatteluissa mahdollisuus myös vapaaseen sanaan eli he saivat kertoa ruusuja ja 
risuja sekä kehittämisehdotuksia. ESKO-ohjelmalle annettiin kiitosta mm. siinä, että se 
on luonteva ja ketterä toimija kalatalouden kentässä ja se on onnistuneesti edistänyt 
ammattikalastuksen ja matkailukalastuksen välistä vuoropuhelua. Eräässä vastauksessa 
taas todettiin, että ohjelman kokoon nähden sille on asetettu liian suuria odotuksia. 
Parissa sidosryhmien suunnalta tulleessa kommentissa nostettiin esille, että ohjelman 
toteutumisesta tiedottaminen kaipaa lisätoimia jatkossa. Yhdessä kommentissa 
peräänkuulutettiin mm. perusinfrastruktuuriin panostamista ja uusien menetelmien 
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kehittämistä kalan perkaamiseen ja käsittelyyn virallisten kalasatamien kautta. Tätä 
kautta voitaisiin parantaa toimialan kilpailukykyä.  
 
Hanketoimijat keskittyivät loppukaneetissaan enimmäkseen kiittelemään ESKOsta 
saamastaan hyvästä palvelusta ja yhteydenpidosta. Myös Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
sai palvelustaan kiitosta. Muina kommentteina esitettiin, että rahastot tuovat toimintaan 
turhaa jäykkyyttä ja että yrittäjät tarvitsevat apua byrokratiasta selviytymiseen.  
Myönteisenä nähtiin, että kalatalousohjelma on tehokas taho mm. pienimuotoisten  
pilottitutkimushankkeiden rahoittajana.  
 
 

 
 
 

 
Johtopäätökset ja suositukset 
 
ESKOn roolia pitäisi mahdollisuuksien mukaan terävöittää eri kalataloussektorin 
osapuolia yhdistävänä ja kokoavana voimana. 
 
ESKOsta saatua palvelua pidetään hyvänä, minkä varaan on hyvä perustaa myös 
tulevaa toimintaa. Asiakkaan näkökulmasta byrokratiaa on aina enemmän kuin 
riittävästi ja asiakkaiden auttamista byrokratiaviidakossa on hyvä edelleen pitää 
toiminnan keskiössä. Keskeistä on myös jatkuva toiminnasta tiedottaminen.   
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