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KALANKASVATTAJALIITON VISIO  

Kalankasvattajaliitto on vaikutusvaltainen ja arvostettu vesiviljelijöiden 

edunvalvoja. 

Kalanviljelijöitä arvostetaan ja heidän kasvattama kala tunnetaan 

ekotehokkuudesta, terveellisyydestä, turvallisuudesta ja laadusta. 

Suomessa on menestyvä, monipuolinen ja kilpailukykyinen vesiviljelyelinkeino, 

joka huomioidaan tasavertaisena muun elintarviketuotannon rinnalla Suomen 

ympäristö-, elinkeino- ja ruokapolitiikassa ja sen toimeenpanossa.  

KALANKASVATTAJALIITON TOIMINTA 2018 

Toiminnan painopisteet 

Kalankasvattajaliitto edistää ja kehittää vesiviljelyn toimintaedellytyksiä, tekee alaa 

koskevia aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja, toteuttaa vesiviljelyn tiedotusta, 

jäsenneuvontaa ja koulutustoimintaa. 

Kalankasvattajaliitto valvoo jäsenkunnan etua sekä edistää elinkeinon ja 

viranomaisten välistä yhteistoimintaa. Kalankasvattajaliitto pyrkii sitouttamaan eri 

osapuolet toteuttamaan elinkeinoa koskevia ohjelmia ja linjauksia elinkeinon 

lähtökohdista.   

1. AVAINTAVOITE: Vesiviljelyn kasvun esteet puretaan ja toimintaedellytyksiä 

parannetaan   

Toimenpiteet kohdistuvat edunvalvontaan, koulutukseen ja yritysten 

toimintaedellytysten kohentamiseen.  

Toimenpiteet 

EDUNVALVONTA KOHDISTETAAN YDINKOHTIIN 

Seuraamalla hallitusohjelman ja alueuudistuksen toimeenpanoa sekä niiden 

vaikuttavuutta elinkeinoon sekä reagoimalla tarvittaessa. 

Vaikuttamalla YSL:n uudistukseen ja muuhun alaa koskevaan sääntelyyn 

ympäristövelvoitteiden kohtuullistamiseksi.  

Neuvottelemalla voimassa olevien lupien päivittämisestä (uusien säädösten 

mukaisiksi) kevennetyin menettelyin. 

Jatkamalla byrokratian vähentämistä ja purkamalla hallinnollisia jarruja. 
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Edistämällä viljelijän yhdelle julkishallinnon taholle luovuttaman tiedon 

yhteiskäyttöä asiaa käsittelevien eri viranomaisten välillä. 

 

YRITTÄJIEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN AMMATTIOSAAMISTA KEHITETÄÄN 

Järjestämällä ajankohtaisaiheita käsittelevät kevät- ja syyskoulutuspäivät sekä 

tarvittaessa muuta koulutusta liiton jäsenille. 

Kohdistamalla huomiota kehittyvän elinkeinon tarpeisiin ja koulutuksen 

järjestämismahdollisuuksiin ammatillisen koulutuksen uudistuessa. (Uudistetun 

kalatalouden ammattitutkinnon peruste-ehdotusta valmisteleva työryhmä.)  

Jatkamalla yhteistyötä Työtehoseuran kanssa kalanviljely-yritysten 

johtamisvalmennuksessa sekä jäsenten yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon 

suorittamiseksi.   

   

ELINKEINON TOIMINTAEDELLYTYKSIÄ PARANNETAAN 

Vaikuttamalla uusien vesialueiden saantiin elinkeinon käyttöön 

merialuesuunniteluryhmissä. 

Osallistumalla Smart Sea hankkeen ohjausryhmässä suunnitteluun, miten tulisi 

sijoittaa kalankasvatuksen eri tuotantovaiheet niille parhaiten soveltuville rannikko- 

ja merialueille. (Kohdealueena Pohjanlahti) Hankkeen avulla myös lisätään eri 

kohderyhmien kuten lupaviranomaisten, yritysten, hallinnon ja kuluttajien tietoa 

liiketoimintaedellytyksistä sekä toimintojen vaikutuksista merialueella. 

 

Varmistamalla eri tuotantomuotojen tasapuolinen kohtelu säädöksiä sovellettaessa  

 

2. AVAINTAVOITE: Kalamarkkinoiden vakaus lisääntyy ja tuotannon arvo 

kasvaa 

Toimenpiteet kohdistuvat jäsenkuntamme tuottajahinnan parantamiseen, 
kotimaisen kalan markkinoita koskevan edunvalvonnan tehostamiseen ja toimialaa 
koskevaan kuluttajaviestintään. Toimenpiteitä toteutetaan yhteistyössä Pro Kalan 
kanssa Markkinoinnin innovaatio-ohjelman kautta.  

Toimenpiteet 

Luomalla suomalaiselle, vastuulliselle kalankasvatukselle vahva asema ja tunnettu 

brändi. 

Keräämällä ja välittämällä jäsenille ajantasaista tietoa kotimaan ja maailman 

kalamarkkinatilanteesta. 
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Lisäämällä kalanviljelyn arvostusta ja alan houkuttelevuutta positiivisella 

kuluttajaviestinnällä. 

Lisäämällä kuluttajien tietoisuutta osto- ja kulutusvalintojen vaikutuksesta 

kalanviljelyn arvoketjuun ja yritystoimintaan. 

Valvomalla että kotimainen kasvatettu kala näkyy innovaatio-ohjelman 

elinkeinokalatalouden yhteisessä markkinointiohjelmassa 

KALANKASVATTAJALIITON YDINTOIMINNOT 

Jäsenpalvelut 

Jäseniä kannustetaan tuomaan näkemyksiään, huomioita ja mielipiteitä liiton 

tietoon. Jäsenillä on mahdollisuus julkaista liiton sivuilla omia tiedotteitaan. 

Jäsenpalveluita, kuten Extranettiä ja siihen sisältyvää markkinainformaatiota ja 

tiedotusta, kehitetään. 

Edunvalvonta ja vaikuttaminen  

Kalankasvattajaliitto vaikuttaa kansallisten ja kansainvälisten ohjelmien ja 

suunnitelmien laadintaan ja toimeenpanoon sekä valvoo niiden vaikuttavuutta 

sekä edistää vesiviljelyn toimintaedellytyksiä tekemällä aloitteita ja antamalla 

lausuntoja, 

Edunvalvontayhteistyötä tehdään kalatalouden ja elintarviketuotannon järjestöjen 

sekä MTK:n kanssa.  

Kalankasvattajaliitto on Euroopan vesiviljelijöiden liiton (FEAP) jäsen. Liitolla on 

edustus Copa-Cogecan (EU:n laajennetun maatalousjärjestön) 

vesiviljelytyöryhmässä. Kalankasvattajaliitto vaikuttaa Euroopan unionin 

päätöksentekoon laajan yhteistyöverkoston kautta. 

 

Keskeiset toimintaryhmät, asiakokonaisuudet ja yhteistyötahot 

Maa- ja metsätalousministeriön koolle kutsuma elinkeinokalatalousryhmä, jossa 

vaikutetaan ministeriön toimenpiteisiin alaa kohtaan.  

Vesiviljelyn kehittämisryhmä, jossa osallistutaan Euroopan meri- ja 

kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman arviointiin ja ennakointityöhön, sekä 

tehostetaan elinkeinoon vaikuttavien tahojen välistä tiedonvaihtoa ja syvennetään 

lupia myöntävien viranomaisten tuntemusta alan keskeisistä ongelmista ja 

kehittämismahdollisuuksista. 

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston 2014-2020 seurantakomitea, jossa 

seurataan ja vaikutetaan toimintaohjelman toimeenpanoa. 
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Kalatautien asiantuntijatyönä kehitetään toimintamuotoja ja yhteistyötä elinkeinon, 

tutkimuksen ja viranomaisten kuten MMM:n ja Eviran kanssa. 

Kalankasvatuksen edellytysten turvaamiseen vaikutetaan yhteistyössä 

valtionhallinnon kanssa mm. seuraavin tavoin: Pohjoismainen tiekartta siniselle 

biotaloudelle -toteutusvaihe (PMN) ; Merialuesuunnittelu (YM /maakuntienliitot); 

Vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmät (YM/elyt); HELCOM (MMM/ FEAP) 

KALANKASVATTAJALIITON RESURSSIT  

Talous ja varainhankinta  

Liiton talouden perusta ovat jäsenmaksutulot. Muita varainhankinnan keinoja ovat 

hankkeiden toteuttaminen tai niissä partnerina toimiminen. Jäsenmaksutulojen 

hallitsevaa osuutta tuotoista pyritään pienentämään. Jatketaan liiton talouden 

tasapainottamista ja pyritään muodostamaan mahdollisesta ylijäämästä 

puskurirahasto toimintamahdollisuuksien varmistamiseksi.    

Henkilöstö ja osaaminen 

Liitto toimii kevyellä henkilöstörakenteella. Varaudutaan määräaikaisen 

projektityöntekijän palkkaamiseen hanketyöhön. 

TIEDONTUOTANTO JA VIESTINTÄ 

Kalankasvattajaliitto tuottaa jäsenilleen tietoa alan ajankohtaisista asioista, välittää 

kannanottoja ja kommentoi mediassa kalankasvatukseen liittyvissä aiheissa. 

Kalankasvattajaliitto julkaisee sähköistä uutiskirjettä. Jäsentiedotteet lähetetään 

edelleen kirjeitse jäsenille, jotka eivät käytä sähköpostia. 

Kalankasvattajaliitto julkaisee myös erillistä, Vesiviljelyn innovaatioihin liittyvää 

uutiskirjettä, jossa paneudutaan pelkästään alan tutkimustuloksiin. 

HANKETOIMINTA 

Kalanviljelyn omavalvontaopas – hankkeen toteutus vuoden 2018 aikana.  

ASC- esiselvityshanke valmistuu vuoden 2018 syksyyn mennessä.  

Kalankasvattajaliitto osallistuu yhteistyöpartnerina TTS Työtehoseura ry:n 

elinkeinokalatalouden kehittämisohjelmaan 2016-2018. 
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Kalankasvattajaliitto osallistuu yhteistyöpartnerina Luonnonvarakeskuksen 

koordinoimaan vesiviljelyn innovaatio-ohjelmaan 2017 – 2019.  

Valmistellaan päättyvien hankkeiden tulosten edellyttämistä jatkotoimenpiteistä 

tuoreilla hankeaihioilla täydennetty laaja-alainen ja pitkäkestoinen hanke (aloitus 

2018/2019).  

Osallistutaan vesihomeongelmatiikkaa selvittävään hankkeeseen. 


