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KALANKASVATTAJALIITON TOIMINTA 2018 

Vuoden 2018 toimintaa ohjasivat syyskokouksen hyväksymät avaintavoitteet, joiden 
tarkoituksena oli kohdentaa yhdistyksen voimavarat elinkeinon ja jäsenistön edun kannalta 
keskeisiin toimenpiteisiin. 

1. AVAINTAVOITE: Vesiviljelyn kasvun esteet puretaan ja toimintaedellytyksiä 

parannetaan   

 

Toteutetut toimenpiteet 

EDUNVALVONTA KOHDISTETTIIN YDINKOHTIIN 

Seurattiin hallitusohjelman ja alueuudistuksen toimeenpanoa sekä niiden 

vaikuttavuutta elinkeinoon. Hallitusohjelmassa asetetut tavoitteet siniselle 

biotaloudelle eivät ole konkretisoituneet käytännön tasolle. Liitto pyrki 

vaikuttamaan siihen, että tavoitteet saavutetaan ja alan toimintaedellytykset sekä 

kilpailukyky turvataan. 

Vaikutettiin alaa koskevaan sääntelyyn osallistumalla työryhmiin ja lausunnoilla 

mm. ympäristönvaikutusten arvioinnista, vesien ja meren hoidosta sekä 

elintarvikelain uudistuksesta. Vaikutettiin alan toimintaedellytysten turvaamiseen 

antamalla lausuntoja ja kommentteja mm eläinsuojelusta, kalatautiasioista, 

rehustrategiasta sekä geenivaraohjelmasta. 

Tehtiin yhteistyötä muiden elinkeinokalatalousjärjestöjen kanssa poliittisessa 

edunvalvonnassa sekä päättäjiin vaikuttamisessa.  

- Eduskunnassa järjestetyssä kalakeittopäivässä tavattiin Eduskunnan 

ravintolatoiminnan puheenjohtajana toiminut Arto Satonen, tapaamishetkellä 

hän toimi eduskunnan varapuhemiehenä. 

- Valmisteltiin yhteinen kannanotto Maakuntien liitolle kalataloustehtävien 

hoitamisesta maakuntahallinnossa  

- Laadittiin kalatalousalan yhteiset hallitusohjelmatavoitteet tulevalle 

vaalikaudelle. 

- Päivitettiin Vedestä ruokapöytään - esite 

 

YRITTÄJIEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN AMMATTIOSAAMISTA KEHITETTIIN 

Liitto otti Kalaviikkoon varaslähdön ja järjesti 21.3. vesiviljelyn yrittäjäpäivän, 

jossa kuultiin ajankohtaiset tulokset kalankasvatuksen innovaatio-ohjelmasta.  

Kalaviikko 2018 tapahtumassa Helsingissä 22.-23.3. pohdittiin kalan 

tulevaisuuden markkinoita sekä kotimaassa, että viennin kannalta. Maa- ja 

metsätalousministeri Jari Leppä aloitti Kalaviikon. Perinteisen avauspuheen sijaan 

Leppä astui lavalle vastaamaan Kalaviikon osallistujilta etukäteen kerättyihin 

kymmeneen kiperään kysymykseen. Kalaviikko 2018 –tapahtumasta vastasi 
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Suomen ammattikalastajaliitto, mutta Kalankasvattajaliitto kuului 

Kalaviikkotyöryhmään sekä osallistui tapahtuman järjestelyihin. 

Kalaterveyspäivä järjestettiin yhteistyössä Eviran kanssa Kalaviikon yhteydessä. 

Kalaterveyspäivän aikana korostettiin erityisesti bioturvallisuuden merkitystä: 

kalanviljelyssä vesiympäristö antaa tautien hallinnalle oman erityisen haasteensa.  

Syyskoulutuspäivät järjestettiin kalatalouselinkeinojärjestöjen yhteistyössä 

kalatalouden innovaatiopäivinä Vantaalla 8.-9.11.2018. Käytännön järjestelyistä 

vastasi Pro Kala ry. Innovaatiopäiville kokoontui yli 200 kala-alan yrittäjää ja 

asiantuntijaa pohtimaan alan tulevaisuutta sekä kuulemaan, mitä ohjelmissa on 

meneillään, mitä saatu aikaan ja mitä tulossa. 

Huomiota kohdistettiin myös kehittyvän elinkeinon tarpeisiin ja koulutuksen 

järjestämismahdollisuuksiin ammatillisen koulutuksen uudistuessa. Osallistuttiin 

uudistetun kalatalouden ammattitutkinnon peruste-ehdotusta valmistelevaan 

työryhmään. Kalankasvattajaliitolla oli myös edustaja kalatalouden ja merenkulun 

koulutussäätiön hallituksessa, joka tukee koulutuksen järjestämistä ja hankkeita. 

Työtehoseuran kanssa järjestetty kalanviljely-yritysten 

johtamisvalmennuskurssi jatkui marraskuuhun saakka. Innovaatiopäiviin päättyi 

kalankasvattajien ja kalastajien kaksivuotinen urakka ja osallistujien 

Yritysjohtamisen ammattitutkinto on suoritettu. 

ELINKEINON TOIMINTAEDELLYTYKSIÄ PARANNETTIIN 

Uusien vesialueiden osoittamista elinkeinon käyttöön edistettiin osallistumalla 

merialuesuunnitteluun.  

Osallistuttiin haittaeläimiä ja haittaeläinvahinkojen korvattavuutta käsittelevään 

työhön merimetsotyöryhmässä, hyljetyöryhmässä sekä luonnonsuojelulailla 

rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn 

lainsäädäntöä valmistelevassa hankkeessa. 

Osallistuttiin Smart Sea hankkeen ohjausryhmässä suunnitteluun, miten tulisi 

sijoittaa kalankasvatuksen eri tuotantovaiheet niille parhaiten soveltuville rannikko- 

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

kohderyhmien kuten lupaviranomaisten, yritysten, hallinnon ja kuluttajien tietoa 

liiketoimintaedellytyksistä sekä toimintojen vaikutuksista merialueella. 

 

Tuotantotapojen tasapuolisen kohtelun vuoksi liitto on korostanut poliittisessa 

keskustelussa perinteisen kalankasvatuksen merkitystä elinkeinon huomattavana 

osana niin merialueella kuin sisämaassa. 
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2. AVAINTAVOITE: Kalamarkkinoiden vakaus lisääntyy ja tuotannon arvo 

kasvaa 

  Toteutetut toimenpiteet 

Kerättiin ja välitettiin jäsenkunnalle ajantasaista tietoa kotimaan ja maailman 

kalamarkkinatilanteesta. 

Päivitettiin yhteistyössä Pro Kalan kanssa Kirjolohen tuoteluokitus sekä 

perkausohjeet. 

Kalaterveystilanne on yleisesti ottaen Suomessa hyvä. Tarttuva 

vertamuodostavan kudoksen kuolio IHN todettiin Suomessa ensi kertaa 

30.11.2017. Liiton tavoitteena oli säilyttää Suomen IHN-vapaus ja tämä tavoite 

saavutettiin.  

Tuotantoseurannassa kerättiin kuukausittain Suomessa tuotetun kirjolohen ja 

siian tuotanto- ja hintatietoja. Seurannan tulokset raportoitiin tuottajille. 

Tuotantoseuranta toteutettiin yhteistyössä Lohikunnan ja Ålands 

Fiskodlarföreningin kanssa. 

Suomessa ja Ahvenanmaalla kasvatettiin kirjolohta ruokakalaksi 12,84 miljoonaa 

kiloa (2017: 12,31 miljoonaa kiloa). Suomessa ruokakalaksi tuotetun kirjolohen 

keskihinta laski edellisvuodesta 0,48 euroa. 

Siikaa kasvatettiin 0,57 miljoonaa kiloa perkaamattomaksi kalaksi laskettuna 

(2017: 0,74 miljoonaa kiloa). Ruokakalaksi tuotetun siian keskihinta nousi 

edellisvuodesta 0,24 euroa. 

Lohta tuotiin Norjasta 26,6 miljoonaa kiloa (2017 23,2 miljoonaa kiloa) ja kirjolohta 

0,12 miljoonaa kiloa (2017 0,53 miljoonaa kiloa). Norjalaisen lohen keskihinta oli 

5,95 € ja kirjolohen 4,94 €.    

Ruotsista tuotiin kirjolohta 7,3 miljoonaa kiloa (2017 8,3 miljoonaa kiloa). 

Vuoden aikana tehtiin entistä enemmän yhteistyötä muiden kala-alan järjestöjen 

kanssa elinkeinokalatalouden yhteisessä markkinointiohjelmassa. Tämän 

ansiosta kotimainen kala sai näkyvyyttä sekä poliittisten päättäjien ja kuluttajien 

keskuudessa, että mediassa. 

KALANKASVATTAJALIITON YDINTOIMINNOT 

Jäsenpalvelut 

 

Liiton jäsenmäärä oli vuoden lopussa 99 (2017: 102), joista tuottajajäseniä oli 34 

(2017: 35), kannattavia yritysjäseniä 9, henkilöjäseniä 56, joista kunniajäseniä 3. 
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Liittoon liittyi yksi uusi tuottajajäsen ja yksi uusi kannattajayritysjäsen. Yhden 

tuottajajäsenen jäsenyys muuttui kannattajayritysjäsenyydeksi. 

Jäsenmaksukertymä oli 107 225 € euroa (2017: 106 840 euroa). 

Tunnustuspalkinto suomalaisen kalanviljelyn edistämisestä annettiin Mannerlohi 

Oy:n Juha Pirilälle sekä Kainuun Lohi Oy:n Markku Tuikalle. 

Edunvalvonta ja vaikuttaminen  

 

Kalankasvattajaliitto vaikutti kansallisten ja kansainvälisten ohjelmien ja 

suunnitelmien laadintaan ja toimeenpanoon sekä valvoi niiden vaikuttavuutta sekä 

edisti vesiviljelyn toimintaedellytyksiä tekemällä aloitteita ja antamalla lausuntoja. 

Edunvalvontayhteistyötä tehtiin kalatalouden ja elintarviketuotannon järjestöjen 

sekä MTK:n kanssa.  

Keskeiset toimintaryhmät, asiakokonaisuudet ja yhteistyötahot 

 

Liiton luottamus- ja toimihenkilöt sekä jäsenet ovat toimintavuoden aikana 

toimineet liiton edustajina 39 ryhmässä.  

Merkittävimmät ryhmät vuonna 2018: 

Maa- ja metsätalousministeriön koolle kutsuma elinkeinokalatalousryhmä, jossa 

vaikutettiin ministeriön toimenpiteisiin alaa kohtaan.  

Vesiviljelyn kehittämisryhmä, jossa osallistuttiin Euroopan meri- ja 

kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman arviointiin ja ennakointityöhön, sekä 

tehostettiin elinkeinoon vaikuttavien tahojen välistä tiedonvaihtoa ja syvennettiin 

lupia myöntävien viranomaisten tuntemusta alan keskeisistä ongelmista ja 

kehittämismahdollisuuksista. 

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston 2014-2020 seurantakomitea, jossa 

seurattiin ja vaikutettiin toimintaohjelman toimeenpanoa. 

Kalatautien asiantuntijatyönä kehitettiin toimintamuotoja ja yhteistyötä elinkeinon, 

tutkimuksen ja viranomaisten kuten MMM:n ja Eviran kanssa. 

Kalankasvatuksen edellytysten turvaamiseen vaikutettiin yhteistyössä 

ministeriöiden kanssa mm., Pohjoismaiden sinisen biotalouden tiekartan 

toimeenpano sekä HELCOM:in osalta sekä osallistumalla vesien- ja 

merenhoitoon. 

Liitto seurasi, vaikutti ja otti aktiivisesti kantaa myös Euroopan vesiviljelijöiden liiton 

(Federation of European Aquaculture Producers FEAP) ja Euroopan 
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maataloustuottajien liiton (Copa Cogeca) välityksellä EU:n lainsäädännön ja 

muiden kansainvälisten määräysten ja ohjeiden valmisteluun.  

KALANKASVATTAJALIITON RESURSSIT  

Talous ja varainhankinta  

 

Tilikauden ylijäämä oli 42 233,46 euroa (2017: ylijäämä oli 25 097,37 euroa). Liiton 

tuottojen summa oli 255 176,65 euroa (2017: 201 087,20 euroa). Tuotot ilman 

menekinedistämisen ja tutkimuksen tai muuta hanketoimintaa olivat 140 201,70 

euroa (2017: 162 887,83 euroa).  

Henkilöstö ja hallinto 

 

Toimisto ja henkilökunta 

Liiton toimisto muutti toukokuun alusta Huolintataloon Elintarviketeollisuusliiton 

tiloihin Pasilaan, osoitteeseen Pasilankatu 2, Helsinki. Liiton Jyväskylässä 

omistama huoneisto on vuokrattu kahdelle yritykselle.  

 

Liiton koordinaattorina toimi Mari Virtanen.  

 

Liiton kirjanpito ja taloushallinto on ulkoistettu tilitoimisto Talenomille. 

 

Liiton kokoukset ja hallintoelimet 

Liiton kevätkokous pidettiin 21.3. Helsingissä. Kokouksessa oli edustettuna 24 

jäsentä, jotka edustivat 38,97% jäsenten kokonaisäänimäärästä. Syyskokous 

pidettiin 8.11. Vantaalla. Kokouksessa oli edustettuna 18 jäsentä, joiden 

äänimäärä oli 29,74% kokonaisäänimäärästä.   

 

Vuonna 2018 liiton hallitus piti neljä kokousta; kaksi Helsingissä, yhden 

Hankasalmella ja yhden Turussa. Hallituksen kokoonpano oli seuraava: 

 

 
*Varajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa.  

Valittu vuosiksi

Osallistunut 

kokouksiin

Skytén-Suominen Irja, puheenjohtaja 2017-2018 4

Liukkonen Mauno 2017-2018 4

Åberg Johan 2017-2018 2

Lindberg-Lumme Pia 2018-2019 4

Toikkanen Tuomo 2018-2019 3

Vääräniemi Kari 2017-2018 1

Pajula Mikko 2017-2018 2

Liljeqvist Wilhelm 2018-2019 0

Marttinen Pekka* 2018-2019 4

Seppänen Jouko* 2018-2019 2

Lisäksi Yrjö Lankinen 2019-2021 1
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Kevätkokouksessa valittiin vaalivaliokuntaan Jouko Heikkinen, Lasse Lindberg, 

Markku Tuikka ja Juha Pirilä. Vaalivaliokunta teki syyskokoukselle ehdotukset 

hallitukseen erovuoroisten tilalle valittavasta puheenjohtajasta, jäsenistä sekä 

esityksen varajäsenistä ja hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista.  

 

Syyskokouksessa valittiin hallituksen erovuoroisten tilalle vuosiksi 2019-2020 

varsinaisiksi jäseniksi Yrjö Lankinen, Mikko Pajula, Johan Åberg sekä Mika Halttu.  

 

Vuoden 2017 tilinpäätöksen tilintarkastajina toimi tilintarkastusyhteisö Revico 

Grant Thornton Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana Camilla Viherlaakso, KHT 

ja vuoden 2018 tilintarkastuksen tekee myös Tilintarkastusyhteisö Revico Grant 

Thornton Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana Camilla Viherlaakso, KHT. 

TIEDONTUOTANTO JA VIESTINTÄ 

Kalankasvattajaliitto tuotti jäsenilleen tietoa alan ajankohtaisista asioista, välitti 

kannanottoja ja kommentoi mediassa kalankasvatukseen liittyvissä aiheissa. 

Liitto antoi toimintavuoden aikana lausuntoja, kirjallisia kannanottoja ja muita 

kommentteja 22 kpl. (2017 18 kpl).  

Jäsentiedotteet ja muu tiedotustoiminta 

Jäsenille lähetettiin kuusi jäsentiedotetta sekä seitsemän muuta tiedotetta 

ajankohtaisista asioista.  

Kalankasvattajaliitto julkaisi sähköistä uutiskirjettä. Uutiskirje ilmestyi seitsemän 

kertaa. Sähköisen uutiskirjeen kautta viestintä voitiin toteuttaa reaaliaikaisena ja 

aiempaa aktiivisempana. Liiton uutiskirje tavoittaa noin 400 alasta kiinnostunutta ja 

sitä luetaan erittäin hyvin verrattuna yleisesti uutiskirjeisiin. 

Liiton verkkosivut toimivat osoitteessa www.kalankasvatus.fi. Sivuilla julkaistiin 

alaa koskevia viranomais- ja muita tiedotteita, uutisia sekä tietoja eri tapahtumista.  

 

Tiedotustoimintaa varten käytiin valokuvaamassa laitoksilla ja kerättiin jäseniltä 

valokuvia viestintää varten. 

HANKETOIMINTA 

Kalankasvattajaliitto osallistui yhteistyöpartnerina TTS Työtehoseura ry:n 

elinkeinokalatalouden kehittämisohjelmaan, hanke loppui marraskuussa.  

Kalankasvattajaliiton 2016 käynnistämä esiselvityshanke ASC-sertifioinnin 

mahdollisuuksista suomalaiselle kirjolohentuotannolle loppui kesäkuussa. Suomen 
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kasvatusolosuhteissa on monia erityispiirteitä, joiden huomioonottamisesta on 

neuvoteltiin ASC:n edustajien kanssa. Aiemmin Saaristomerellä tehdyssä 

ryhmäsertifiointipilotissa huomattiin, ettei ASC:n lohistandardi sovellu Suomen 

kirjolohituotantoon. ASC:n kirjolohistandardi eli fresh water trout standard on tehty 

makeassa vedessä tapahtuvalle kirjolohituotannolle, mutta ASC:ssä katsottiin 

Suomen rannikon murtovesi niin vähäsuolaiseksi, että kirjolohistandardia voidaan 

käyttää Suomessa myös murtovedessä kasvatetulla kirjolohella. 

Kalankasvattajaliitto jatkoi vuonna 2017 alkanutta Terve Kala, turvallinen 

elintarvike - Kalanviljelyn omavalvontaopashanketta. Hankkeen toteutus 

jatkuu vuonna 2019. Hankkeessa toteutetaan kattava verkko-opas ja malli 

omavalvonnan kuvauksesta kalaviljelylaitoksilla. Ohjeistus ja malli tulevat 

toimimaan apuna vesiviljelyelinkeinolle laitoksen arkirutiinien ja perusasioiden 

hallinnassa. 

Kalankasvattajaliitossa käynnistyi Lohikalojen vesihomeen esiintyminen 

suomalaisilla kalanviljelylaitoksilla ja esiintymiseen vaikuttavat riskitekijät –

hanke, jonka yhteistyökumppaneina olivat Luonnonvarakeskus, 

Elintarviketurvallisuusvirasto sekä Åbo Akademi. Hankkeen tavoitteena on 

kartoittaa vesihomeen esiintymistä Suomen kalanviljelylaitoksilla. Hankkeessa 

kerätään tietoa niistä riskitekijöistä, jotka todennäköisesti vaikuttavat vesihomeen 

esiintyvyyteen kalanviljelyssä. Hankkeen yhteydessä kerätään kaloista 

vesihomenäytteitä vesihomelajien levinneisyyden tutkimiseksi. Hanke jatkuu 

vuonna 2019. 

Kalankasvattajaliitto osallistui yhteistyöpartnerina Luonnonvarakeskuksen 

koordinoimaan vesiviljelyn innovaatio-ohjelmaan. 21.3. järjestettiin vesiviljelyn 

yrittäjäpäivä, jossa kuultiin innovaatio-ohjelman tuloksista. Tuloksista tiedotettiin 

myös uutiskirjeen kautta. 


