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Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kalatalouden 
yritysten väliaikaisesta tuesta

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

 Suomen Kalankasvattajaliitto ry kiittää lausuntopyynnöstä ja pitää hyvänä sitä, että luonnoksessa on 
kyetty hyvin hyödyntämään EU:n lainsäädännön

 mahdollistamat tukitoimet.

 Liitto toteaa kuitenkin, että elinkeinon kausiluonteisuudesta johtuen esitetty ajanjakso (19.3.-19.9) 
ei ole paras mahdollinen, sillä monella kalanviljely

 yrityksellä vaikeudet ovat vasta edessä ja saattavat jatkua pitkälle ensi vuoteen tai jopa pidemmälle. 
Ruokakalatuotannon myyntikausi painottuu

 loppuvuoteen ja tulonmenetysten todellinen määrä realisoituu vasta kauden päätyttyä.  

 Tämän takia on tärkeää varmistaa, että korvauksia on voitava hakea myös myöhemmin ja että tähän 
tarkoitukseen varataan riittävästi määrärahaa.

 Luonnoksesta ei yksiselitteisesti ilmene, miten asetuksessa mainittuja aikarajoja tulisi tulkita. Onko 
tarkoituksena, että

  1) tuetun jakson alkamisajankohta on yrittäjän vapaasti valittavissa kuitenkin siten, että jakso 
päättyy asetuksen voimassaoloaikana (alkamispäivä välillä 19.3.-19.9)?

 2) vai onko tukihakemus jätettävä asetuksen voimassaoloaikana (viimeistään 31.12.2020)?

 Liitto korostaa kalankasvatuksen toiminnan syklisyyttä ja pitkän tuotantokierron mukanaan tuomaa 
talouden pitkää oikaisuaikaa häiriöiden jälkeen.
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 Kirjolohen tuotantokierron koko pituus on 2-3 vuotta.  Luonteenomaista toiminnalle on suhteellisen 
lyhyt vuotuinen myyntisesonki ja suurimman osan

 vuodesta vaativa kasvatuskausi, jonka aikana myyntiä ei ole eikä tuloja saada. 

 Liitto kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että kysynnän heikentymisen takia saamatta jäävän 
kassavirran ohella tuotantoa voivat rasittaa myös muut

 koronatilanteesta aiheutuvat häiriöt. Niissäkin tilanteissa, joissa kalan kysyntä sinänsä on hyvä, 
voivat tulonmenetyksiä aiheuttaa mm. logistiikan häiriöt,

 rehuraaka-aineiden kallistuminen, henkilöstön laaja sairastuminen tai muut vastaavat tilanteet.

 Luonnostekstissä todetaan, että tuettavalla yrityksellä on oltava edellytykset kannattavaan liike-
toimintaan. 

 Liitto haluaa tuoda esiin sen, että osalla kalanviljely-yrityksiä taloutta rasittavat aiempien vuosien 
poikkeuksellisista luonnonoloista (kuten esim. hellekesä

 2018) juontuvat ongelmat, jotka normaalitilanteessa tasaantuisivat toiminnan jatkuessa.  Kahden 
aiemman vuoden taloudellinen tulos ei näissä tapauksissa

 anna oikeaa kuvaa nykyisistä liiketaloudellisen kannattavuuden edellytyksistä. Tarkasteluvuosien 
heikkoa taloudellista tulosta ei pidä yksiselitteisesti tulkita

 esteeksi tuen myöntämiselle. Myös tulosta heikentäneet syyt on huomioitava arvioinnissa. 
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