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Kalatalouden markkinointiohjelman

tavoite

Tavoite

 Kalatalouden 
markkinointiohjelma edistää 
EMKR toimintaohjelman 
2014-2020 tavoitteiden 
toteutumista. 
Elinkeinokalatalouden 
liikevaihto on yli miljardi 
euroa vuoteen 2020 
mennessä. 



Kalatalouden markkinointiohjelman

toteuttajat

 Toteuttaja: Pro Kala

 Yhteistyöverkosto: 
Kala-alan yritykset/yrittäjät

Kala-alan järjestöt ja organisaatiot

Luonnonvarakeskus

Team Finland / Food from Finland

Valtakunnalliset ja alueelliset järjestöt ja 

organisaatiot



Kalatalouden markkinointiohjelman

ohjausryhmä

 Ohjausryhmä

 Kim Jordas, SAKL
 Irja Skytén-Suominen, Suomen Kalankasvattajaliitto
 Jari Multanen, Suomen Kalakauppiasliitto
 Anna Vainikainen/Irina Simola, ETL Kalateollisuusyhdistys
 Asmo Honkanen, LUKE
 Esa Wrang, Food from Finland
 Katriina Partanen, Pro Kala

 Varsinaisten jäsenten lisäksi ohjausryhmän kokouksiin voidaan 
kutsua ulkopuolisia asiantuntijoita



Kalatalouden markkinointiohjelman

toimenpiteiden periaatteita

Pro Kalan toimintaperiaatteita

 Käytettävissä olevat resurssit kohdennetaan niin, että niillä 

saavutettava vaikuttavuus on mahdollisimman suuri

 Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti eri alojen avainhenkilöt, 

vaikuttajat, median edustajat, kauppa ja HoReCa-toimijat. Tahot  

joiden kautta kalatuotteet ja/tai tieto tavoittaa kuluttajat.

 Pro Kalan ja markkinointiohjelman tavoitteena on kalan 

kulutuksen ja arvostuksen nostaminen ja kalatoimialan 

kannattavuuden ja kansainvälistymisen edistäminen, ei Pro 

Kalan markkinointi

 Markkinoinnin innovaatio-ohjelman tavoitteena on toimia myös  

viestinnällisten innovaatioiden kehitysalustana. 



Kalatalouden markkinointiohjelman

toimenpiteiden periaatteita

Kalatalouden markkinointiohjelman toimenpiteet 
valitaan ja niitä toteutetaan siten, että

 Toimenpiteillä tavoitellaan vaikuttavuutta koko arvoketjussa
 Toimenpiteet sopivat EMKR rahoituksen ehtoihin
 Toimialan erityispiirteet tunnistetaan ja niitä hyödynnetään
 Tuetaan kalastuksen, vesiviljelyn ja ympäristön innovaatio-

ohjelmien tavoitteiden toteuttamista 
 Tähdätään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti 

kestävien kalatuotteiden menekin ja arvon lisäämiseen
 Tunnistetaan asiakkaiden tarpeet ja reagoidaan niihin 

nopeasti
 Tavoitteena kestävästi tuotettujen kalatuotteiden markkina-

aseman ja arvon parantamiseen



Kalatalouden markkinointiohjelman

keskeiset teemat

1. Kestävästi tuotettujen 
kalatuotteiden markkina-
aseman ja arvon parantaminen

2. Toimialan verkostoitumisen ja 
yhteistyön kehittäminen

3. Toimialan julkisuuskuvan 
parantaminen

4. Vienti ja kansainvälistyminen



1. Kestävästi tuotettujen kalatuotteiden                                       

markkina-aseman ja arvon parantaminen

 Kalatuotteiden imagomarkkinointi
 Kalatuotteiden tuotteistaminen
 Kalatuotteiden ja arvoketjun toiminnan laadun varmistaminen 

toimialan yhteistyön ja verkostoitumisen kautta
 Kuluttajatrendien tunnistaminen kuluttajatutkimusten ja 

markkinaseurannan avulla ja näistä toimialalle tiedottaminen
 Viestinnän monikanavaisuuden 

lisääminen ja yhteistyöverkosto-
jen kehittäminen

 Tapahtumien järjestäminen ja 
tapahtumiin osallistuminen

 Yleinen menekinedistäminen



2. Toimialan verkostoitumisen ja yhteistyön

kehittäminen

Pro Kala toimii jo tällä hetkellä koko toimialan keskustelu-, 
verkostoitumis- ja yhteistyöfoorumina. Kala-alan toimijoille 
suunnattujen tilaisuuksien järjestämistä jatketaan osana 
markkinointiohjelmaa

 Kalafoorumit
 Työpajat ajankohtaisiin aiheisiin tai alueellisiin 

erityiskysymyksiin
 Uudenlaiset myös toimialan ulkopuolelle suuntautuvaa 

verkostoitumista tukevat tapahtumat / tilaisuudet



3. Toimialan julkisuuskuvan parantaminen

Kala-alan julkisuuskuvaa muokataan faktoja esiin nostamalla

 Kala-alan alkutuotannon, jalostuksen ja 
kaupan esittely

 Vedestä ruokapöytään tietopaketin päivitys

 Päättäjien tietotarpeisiin vastaaminen ja 
vaikuttaminen

 Alan toimijoiden viestintävalmiuksien 
kehittäminen



4. Vienti ja kansainvälistyminen

Kala-alan viennin ja kansainvälistymisen edistämisessä keskeistä on 
koordinoitu yhteistyö Food from Finland elintarvikkeiden vientiohjelman 
kanssa

 Yhteistyö Food from Finland vientiohjelman kanssa
 Yhteistyö muiden vientihankkeiden kanssa
 Suomen maaosastot kansainvälisillä messuilla
 Kala-alan benchmarking- ja fact finding- matkat
 Kansainvälistymisvalmiuksia tukevat 

kala-alan toimijoille räätälöidyt valmennukset 
 Markkinaselvitykset kalatoimialalta kala-alan 

yrityksiä kiinnostavista kohdemaista
 Suomalaisen kalatoimialan esittely 

kansainvälisesti



Kalatalouden markkinointiohjelman

vaikuttavuus

Markkinointiohjelman vaikuttavuutta arvioidaan 
seuraavin mittarein:

 Säännöllisesti toistettavien kuluttajatutkimusten tulokset
 Luonnonvarakeskuksen markkinaseurannassa yrityksiltä 

saatava palaute
 Toimialan liikevaihdon kehitys
 Kalan kulutuksen muutokset
 Uudet markkinoinnin ja menekinedistämisen ratkaisut
 Viennin kasvu



Kalatalouden markkinointiohjelman

budjetti

Budjetti

Markkinointiohjelman kokonaisbudjetti ajalle 10/2016 
- 12/2022 on 3 000 000 euroa

Ensimmäisen vaiheen, 10/2016 – 12/2019, budjetti 
on puolet kokonaisbudjetista eli 1 500 000 euroa

Kunkin toimintavuoden yksityiskohtaisempi budjetti ja 
toimintasuunnitelma käsitellään ja niitä tarkennetaan 
ohjausryhmässä edellisen vuoden lopulla.



Ohjelma käynnistyy …

 Kala&Kauppa (3 numeroa vuodessa)
 Kuluttajatutkimus huhti-toukokuussa
 Innovaatio-ohjelmat käynnistyvät 3.4. -> 

yhteistyö muiden innovaatio-ohjelmien kanssa
 Ammattilaistapahtumat 
 Kirjolohen tuoteluokituksen käyttöönotto

 Materiaali
 Työpaja   

 Kalafoorumit ajankohtaisista teemoista



Ohjelma käynnistyy …

Elinkeinokalatalouden kehitys – kirja 
innovaatioista

 Koko elinkeinokalatalouden ketjun murroskohtiin ja niihin liittyviin 

innovaatioihin keskittyvä ajassa etenevä kuvaus kala-alan vaiheista 

sadan vuoden ajalta 

 Yrittäjien tarinat – toimialaa eteenpäin vieneet innovaatiot

 Toimialan tulevaisuus – mahdolliset maailmat niin alan 

visionääreiltä kuin mielenkiintoisilta ulkopuolisilta ajattelijoilta

 Julkaistaan joulukuussa 2017



Ohjelma käynnistyy …

Vienti ja kansainvälistyminen

• Kalafoorumi: vienti & kansainvälistyminen
• Stockholms fiskauktion
• Finpro elintarviketiimin info
• Finland’s fisheries industry

• Seafood Expo 2017

• Opintomatka syyskuu 2017



Ohjelma käynnistyy …

Sähköinen viestintä ja SOME

 Yhteistyökumppanina sosiaalisen median toimisto 
NoBot

 Kohderyhmänä kuluttajat
 Pro Kalan kotisivut uusitaan
 Facebook, Instargam, Twitter
 Videotuotanto



Ohjelma käynnistyy …

Vaikuttajaviestintä

 Yhteistyökumppanina viestintätoimisto Manifesto
 Kohderyhmänä (ruoka)toimittajat, ammatilliset 

vaikuttajat, yhteiskunnan vaikuttajat
 Päivitetään viestintästrategia

 Tiedotteet
 Juttuehdotukset
 Kilpailukonseptit
 SuomiAreena



Elinkeinokalatalouden markkinointiohjelma

 Valtakunnallinen ja koko 
elinkeinokalatalouden 
ketjun ohjelma

 Ohjelman suunnitelma ja 
rahoitus on toteutettu niin, 
että ohjelmalla on 
mahdollisuuksia vastata 
toimialan tarpeisiin 



HANKE ON OSITTAIN 
EUROOPAN MERI- JA 
KALATALOUSRAHASTON 
RAHOITTAMA


