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Miksi kirjolohen laatuluokitus

pitäisi päivittää ja ottaa käyttöön?

 Syyskuussa järjestettiin Helsingissä Pro Kalan 
koordinoima Kirjolohityöpaja, johon kutsuttiin kirjolohen 
kasvattajia (ruokakalan kasvattajia) ja kirjolohen 
jalostajia

 Kirjolohityöpajassa käytyjen keskustelujen tuloksena 
todettiin, että kirjolohen laatuluokitus tulee päivittää ja 
ottaa käyttöön



Miksi Kirjolohityöpaja järjestettiin?

• Tulevaisuudessa tavoitteena on kotimaisen kirjolohen 
tuotantomäärien merkittävä kasvu sekä kirjolohen 
markkina-aseman vahvistaminen

• Toimintaohjelmassa 2014-2020 keskitetään 
voimavaroja erityisesti vesiviljelyn kehittämiseen

• Alkutuotannon ja jalostuksen yhteistyöllä voidaan 
varmistaa vakaat ja kaikille osapuolille kannattavat ja 
toimivat markkinat 

• Pro Kalalle on useammalta taholta esitetty toive olla 
mukana kehittämässä jalostajien ja kasvattajien välistä 
vuoropuhelua



Kirjolohityöpajan tavoite

Tilaisuuden tavoitteena oli 
kirjolohen kasvattajien ja 
jalostajien keskusteluissa 
tunnistaa kirjolohikaupassa tällä 
hetkellä olevia haasteita ja 
mahdollisuuksia sekä pohtia 
mitä muutoksia nykyiseen 
toimintaan tulisi tehdä, jotta 
kirjolohen kasvatus ja jalostus 
jatkossakin olisi kannattavaa 
liiketoimintaa.



Kirjolohityöpajassa tunnistetut

kehittämiskohteet

Ryhmäkeskustelujen pohjalta 
tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi 
valittiin

• Laatu

• Hinnanmuodostus

• Saatavuus



Ratkaisumallit

Laatu

”Kivi kengässä, johon kaikki toiminta 
perustuu”
• Kirjolohen laatuluokitus päivitetään
• Laaditaan hyvän käytännön ohjeet
• Työssä on mukana koko arvoketju, 

Pro Kala koordinoi 
o kasvattajat
o jalostajat           
o kauppa
o Evira (HKO)

• Viestintää ja koulutusta sovituista 
käytännöistä / päivitetyistä ohjeista
o Pro Kala + liitot





Kirjolohen laatuluokituksen päivitys

 Kalankasvattajista ja jalostajista koostuva työryhmä, 6-
10 hlöä, käy läpi olemassa olevan luokituksen ja tekee 
tarvittavat täsmennykset ja muutosehdotukset

 Laatu– vai tuoteluokitus?
 Tuotteen laadun (hygieeninen laatu, pakkaukset, 

pakkausmerkinnät, toimitukset jne.) on oltava vakioitu 
jokaisessa tuoteryhmässä 

 Superior – Standardi – Prosessi
 Yksiselitteiset määritelmät

 Kaikilla kasvattajilla ja jalostajilla mahdollisuus 
kommentoida ehdotusta

 Teetetään päivityksen mukaiset kuvat, flyerit, 
infomateriaali ja tiedotetaan päivitetystä luokituksesta



Kirjolohen laatuluokituksen

käyttöönotto

 Kirjolohen luokitus käytössä yritysten välisessä 
kaupassa -> käyttöönotosta päätettävä ja siihen 
sitouduttava yrityksissä

 Päivitetyllä luokituksella ja siitä tiedottamalla 
voidaan varmistaa, että kaikki osapuolet 
käsittävät asian samalla tavalla

 Luokituksen käyttö on ostajan ja myyjän välinen 
asia

 Tavoitteena vakiinnuttaa käyttöön kappatapa 
missä sovitusta luokituksista pidetään kiinni



Leikkausasteet

Samassa yhteydessä 
päivitetään myös 
kirjolohi- ja 
lohifileiden 
leikkausasteet, jotka 
ovat käytössä sekä 
yritysten välisessä 
kaupassa että 
vähittäiskaupassa.



Laatuluokituksen käyttöönoton

vaikutuksia

 Laatu ohjaa hintaa: kun tuotteen laatu on vakioitu, 
päästään yhdestä hinnasta tuotekohtaisiin 
hintoihin

 Laatukuva selkeytyy ja yhtenäistyy

 Tuotteen laatu paranee

 Luottamus kaupankäynnissä koko ketjussa 
paranee


