
Miten lisää arvoa kalalle – 
yhteenveto syksyn 2016 työpajasta 



Miten lisää arvoa…? 

• Kuinka saada lisää arvoa kalalle ja kalan 
kasvattajalle? 

 

• Osallistujat ohjattiin ideoimaan keinoja 
kalan ja kalankasvattajien arvon 
lisäämiseksi kestävästi muuttuvassa 
toimintaympäristössä.  

 

• Tavoitteena oli synnyttää myönteinen, 
kannustava ja uuttaa luotaava ilmapiiri, 
jossa pohditaan luovalla yhteistyöllä 
käytännön toimenpiteitä ja uusia 
mahdollisuuksia arvon lisäämiseksi.  

 

• Rakentavaa vuorovaikutusta 

 



Mitä arvoa toivot kalalle ja 
kasvattajille? 

 

• Suomalainen laadukas kasvatettu kala lisää rahallista 
arvoa sekä jalostusarvoa, kun koko ketju huolehtii 
korkeasta laadusta 

 

• Arvostus kasvaa kun laatu on vakioitu ja on kehitetty uusi 
myyntitapa myös volyymituotteille. 

 

• Yhteiskunnan ja tuotannon asennemuutoksen myötä 
volyymiltään kilpailukykyiseen tuotantoon, minkä lisäksi 
tuore, laadukas ja hyvin brändätty kala saa 
ansaitsemansa arvon ja tuottaja arvostuksen.  

 

• Mahdollisimman suurta arvoa uusilla luvilla. Määrää lisää 
hintaa ja laatua laskematta. 

 



Miten lisää arvoa kalalle? 

• Tasainen ja hyvä laatu sekä tasainen ja luotettava, 
ympärivuotinen saatavuus. 

 

• Myönteisen imagon, maineen ja mielikuvien synty 
edellyttää aktiivista markkinointia, brändäystä ja 
avointa viestintää hyvänlaatuisesta, terveellisestä ja 
ympäristöystävällisestä kotimaisesta kalasta.  

 

• Jotta viesti menee oikein perille kuluttajalla, tulee 
kalatiskien henkilökuntaa kouluttaa.  

 

• Valikoiman monipuolistaminen luomalla uusia 
tuotteita. 
 erikoistuminen tuotteisiin ja palveluihin, joita muut eivät 

tarjoa 

 toisiaan täydentävää yhteistyötä.  



Miten lisää arvoa kasvattajalle?  
Miten muutat omaa toimintaasi? 

• Kalankasvattajan arvon koettiin kumpuavan vahvasti omasta 
ammattiylpeydestä ja itsetunnosta.  

 

• Kalan hyvä laatu, tuotannon tasaisuus ja luotettavuus: syntyy 
hyvä maine, johon nojaa viime kädessä kasvattajankin arvo.  

 

• Osaavalla hinnoittelulla arvo muuttuu rahaksi. Laadukkaasta 
kalasta pitää osata vaatia kovempaa hintaa.  

 

• Brändäyksellä, markkinoinnilla ja avoimella viestinnällä eri 
kanavia käyttäen: luomalla kalalle kasvot ja tarina,  

 

• Nopea reagointi toimintaympäristön muutoksiin, toiminnan 
tehokkuuden ja tuloksellisuuden seuranta sekä toiminnan 
kehittäminen (mm. uudet tekniikat) 

 



Miten yhteistyöllä saadaan lisää arvoa kalalle ja 
kasvattajille? 
 

• Yhteistyön voimalla saadaan varmistettua laatu ja 
laatutietoisuus kautta tuotantolinjan: tasaisempi laatu 
saavutetaan mm. kalan hyvinvointia parantamalla sekä 
emokalastoja hoitamalla. Kun tuotteen arvostus nousee, voi 
myös hintaa nostaa.  

 

• Kaikki alan toimijat haluttiin mukaan positiiviseen, avoimeen ja 
informatiiviseen julkisuuskampanjaan ”kaikille on tilaa” 
hengessä kotimaisen kalan myönteisen ja vetovoimaisen 
brändin synnyttämiseksi, tunnettuuden ja näkyvyyden 
lisäämiseksi 

 

• Hyvän maineen kannalta pidettiin tärkeänä, että tuottaja tietää 
minne kala päätyy, jotta voi seurata, että kala on taatusti aina 
tuoreena tarjolla. Keskusliikkeiden kalatiskien työntekijöitä tulisi 
kouluttaa, jotta kasvattajan viesti hyvin kasvatetusta ja 
laadukkaasta kotimaisesta kalasta aidosti kerrotaan ostajille. 

 



Tarve luoda myönteisempi 

mielikuva kasvatetusta 

kotimaisesta kalasta ja kalan 

kasvatuksesta. 
 



Yhteenveto 
 

• Arvostus syntyy rakentamalla aktiivisesti myönteistä 
mielikuvaa kotimaisesta, ympäristöystävällisestä, 
hyvin, rakkaudella ja ammattiylpeydellä kasvatetusta, 
terveellisestä kalasta: 
 Brändäys sekä avoin viestintä. Hyvän maineen ja arvon 

perusta on hyvä, tasainen laatu ja saatavuus! 

 

• Yhteistyö lisää kustannustehokkuutta. Yhteistyötä 
tarvitaan koko tuotantoketjun laadun 
varmistamiseen, monipuolisen tuotevalikoiman 
jatkuvan ja luotettavan saatavuuden takaamiseen, 
hintojen vakauttamiseen ja markkinointiin.  



AVAINTAVOITE: Kalamarkkinoiden vakaus lisääntyy ja tuotannon 

arvo kasvaa 

Toimenpiteet kohdistuvat jäsenkuntamme tuottajahinnan 

parantamiseen, kotimaisen kalan markkinoita koskevan 

edunvalvonnan tehostamiseen ja toimialaa koskevaan 

kuluttajaviestintään.  

Toimenpiteet 

Luomalla suomalaiselle, vastuulliselle kalankasvatukselle vahva 

asema ja tunnettu brändi. 

Keräämällä ja välittämällä  jäsenkunnalle ajantasaista tietoa 

kotimaan ja maailman kalamarkkinatilanteesta. 

Lisäämällä kalanviljelyn arvostusta ja alan houkuttelevuutta 

positiivisella kuluttajaviestinnällä. 



Muut apuna: 

• Pro Kala: Elinkeinokalatalouden 

markkinointiohjelma 

 

• Luke: Vesiviljelyn innovaatiot 

– Avomerikasvatus (määrä, tehokkuus, arvo) 

– Kiertovesikasvatus (olosuhteet, veden laatu, 

kalan laatu) 

 

• Pro Kala: Kirjolohen tuoteluokitus 



Kiitos! 


