
 

 

Tule mukaan kehittämään ja kasvattamaan yrityksesi 
liikevaihtoa, kannattavuutta ja tuottavuutta! 
 
 

KALASTUSYRITYSTEN  
VALMENNUS 
 
 
 
 
Kalaa kulutetaan entistä enemmän ja kotimaisesta luonnonkalasta on elintarvikemarkkinoilla kysyntää. Ka-
laraaka-ainetta käytetään myös suuria määriä muihin tarkoituksiin. Yrityksillä on mahdollisuudet kehittyä ja 
se vaatii monipuolista liiketoiminnallista osaamista. Kun yhteiskunnan tuki kalastukselle edelleen vähenee, 
korostuu oman toiminnan kehittämisen merkitys. Nyt tarjoamme tilaisuutta osallistua uudenlaiseen kalas-
tusyrityksille suunnattuun valmennukseen, joka käynnistyy tammikuussa 2017.  
 
 
Kohderyhmä 
Valmennus on suunnattu ammatinharjoittajille, kalastusyritysten omistajille, osakkaille ja muille yrityksen 
vastuullisessa asemassa työskenteleville, jotka haluavat kehittää kalastusyrityksen tuotantoa ja tuotta-
vuutta sekä lisätä liikevaihtoa ja kannattavuutta. Valmennukseen osallistuva voi toimia avomeri-, rannikko- 
tai sisävesikalastuksessa.   
 
 
Tavoite 
Valmennuksen tavoitteena on kasvattaa osallistuvan yrityksen tai ammatinharjoittajan tuottavuutta sekä 
parantaa liikevaihtoa ja taloudellista asemaa sekä kehittää yrityksen liiketoimintaa. Tavoitteena on, että 
valmennuksen seurauksena tuottavuus kasvaa, jolloin kannattamattoman työn määrä vähenee ja saadaan 
vähemmällä työllä enemmän tulosta. 
 
 
 
 



 

 

Toteutus ja yrityksen saama hyöty valmennuksesta 
Valmennus rakentuu seuraavien teemojen ja alla olevan kuvan ympärille:  
 

 kalastusyrityksen lähtötilanteen kartoitus  

 yrityksen talouden ja kannattavuuden arviointi sekä kehittämisen tuki  

 yrityksen eri toimintojen selvitys sekä kehittämisen tuki  

 yhteiset valmennus- ja työpajapäivät muiden alan yritysten ja toimijoiden kanssa  

 yrityskohtainen ohjaus  
 
 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liike-
toiminnan 
kehittäminen

Talous ja 
kannattavuus

Tuottavuus

Liiketalouden asiantuntijan johdolla tehtävät  

yrityskohtaiset laskelmat ja suunnitelmat:  

 

Rahoitusrakenteen stressitestaus 

Ansaintalogiikka ja hinnanmuodostusmallit 

Asiakas- ja jakelukanavat 

Investoinnit 

Tuotannon arvon nostamisen vaikutukset  
 

 

 

Tuotantoprosessin tutki-
mus tuottavuusasiantunti-
jan johdolla:  
 
Toiminnan kehittymistä es-
tävät häiriötekijät 
 
Työergonomian, työtapojen 
ja laiteturvallisuuden arvi-
ointi 
 
Tuottamattoman toimin-
nan poistaminen työproses-
sien ja työkokonaisuuksien 
kehittämisessä 
 
Tuottavuussuunnitelman 
mittarien määritteleminen 
ja kehittämisen tuki 

Yrityskohtainen  
muutoksen ohjaus ja tuki:  
 
Rahoitusrakenteen paran-
tamiseen tähtäävät toimet 
 
Maksuvalmiuden ja vakava-
raisuuden parantamiseen 
tähtäävät toimenpiteet 
 
Kasvun ja kannattavuuden 
suunnitelmat 
 
Muutossuunnitelman mit-
tarien määritteleminen ja 
kehittämisen tuki 
 
 

 
 

 



 

 

Kesto ja toteuttajat 
Valmennus toteutetaan ajalla 1.1.2017 – 30.6.2018. Päätoteuttajana toimii TTS Työtehoseura ry ja osatoteut-
tajana Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry. Lisäksi ohjelmassa käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita. 
 
 
Valintakriteerit 
Valmennuksen ensimmäiseen vaiheeseen otetaan mukaan kymmenen (10) kaupallisen kalastuksen yritystä 
eri puolilta Suomea. Keskeisenä valintakriteerinä on yritystoiminnan kehittämishalukkuus ja halu panostaa 
ja sitoutua ohjelman läpivientiin. Valinnat tehdään TTS Työtehoseuran ja Suomen Ammattikalastajaliitto 
SAKL ry:n yhteistyönä.  
 
 
Osallistumismaksu 
Osallistuminen on maksutonta. Valmennusta rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus ja se on osin Euroopan 
meri- ja kalatalousrahaston rahoittama.  
 
 
Lisätiedot ja hakeutuminen ohjelmaan 
Viimeinen hakupäivä valmennusohjelmaan on 30.11.2016.  
 
 
Lisätiedot ja hakeutuminen: 
Kim Jordas, Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry 
Gsm 0400-720 690 
kim.jordas@sakl.fi   
 
 
Lisätiedot ja hakeutuminen:  
Anu Ahtela, TTS Työtehoseura 
Gsm 044 714 3719 
anu.ahtela@tts.fi 
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