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KALANKASVATTAJALIITON TOIMINTA 2019 

Vuoden 2019 toimintaa ohjasivat syyskokouksen hyväksymät avaintavoitteet, joiden 
tarkoituksena oli kohdentaa yhdistyksen voimavarat elinkeinon ja jäsenistön edun kannalta 
keskeisiin toimenpiteisiin. 

1. AVAINTAVOITE: Vesiviljelyn toimintaedellytysten turvaaminen ja 

vahvistaminen 

 

Toteutetut toimenpiteet 

EDUNVALVONTA KOHDISTETTIIN YDINKOHTIIN 

Elinkeinokalatalouden järjestöt tekivät yhteiset hallitusohjelmatavoitteet, joita 

jaettiin puoluetoimistoihin sekä kansanedustajaehdokkaille. Vaalien jälkeen tehtiin 

yhteistyössä Pro Kalan ja ammattikalastajaliiton kanssa esite kalatalousalasta, sen 

tarpeista ja ongelmista kansanedustajille. Hallitusohjelmaan kirjattiinkin hyvin kala-

alan tavoitteita, mm. kotimaisen kalan edistämisohjelma. MMM:n kanssa 

keskusteltiin, miten hallitusohjelmatavoitteet toteutetaan käytännössä. 

Vaikutettiin alaa koskevaan sääntelyyn osallistumalla työryhmiin ja lausunnoilla 

mm. vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeamisesta ja ympäristötavoitteiden 

toteuttamisesta sekä elintarvikelaista ja omavalvonnasta. Vaikutettiin alan 

toimintaedellytysten turvaamiseen antamalla lausuntoja ja kommentteja mm 

hylkeistä, hyljetuotteista sekä merimetsostrategiasta. 

Tehtiin yhteistyötä muiden elinkeinokalatalousjärjestöjen kanssa poliittisessa 

edunvalvonnassa sekä päättäjiin vaikuttamisessa. Kalatalouden asiaa ajettiin mm. 

Suomi Areenassa Porissa round table-keskustelun keinoin. Samaan pöytään 

saatiin kansanedustajia, kalatalousalan toimijoita ja ministeriön väkeä kuulemaan 

ja jakamaan tietoa ja näkemyksiä kala-alan haasteista ja tulevaisuuden näkymistä. 

 

Kansallisen kalakeittopäivän lounastapaamisessa keskusteltiin ministeri Lepän ja 

erityisavustaja Säkkisen kanssa kalankasvatuksen haasteista.   

 

Keskusteltiin Valtioneuvoston ilmastopaneelin puheenjohtajan, 

ympäristöekonomian professori Markku Ollikaisen kanssa kalanviljelyn 

tulevaisuudesta. 

 

YRITTÄJIEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN AMMATTIOSAAMISTA KEHITETTIIN 

Kevään kalapäivät pidettiin Turussa Holiday Club Caribiassa 28.-29.3.2019. 

Torstaina ohjelmassa oli kalaterveyspäivä. Kalaterveyspäivän aikana korostettiin 

erityisesti bioturvallisuuden merkitystä: kalanviljelyssä vesiympäristö antaa tautien 

hallinnalle oman erityisen haasteensa. Päivä järjestettiin yhteistyössä 
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Ruokaviraston kanssa. Perjantaina ohjelmassa oli Kalafoorumi aiheella 

Kalatoimiala ja ilmastonmuutos. Asiantuntijat eri sektoreilta pohtivat 

ilmastonmuutoksen vaikutuksia kala-alaan.  

Kalanviljelyn kesäpäivät järjestettiin Laukaalla, Varjolan Tilalla 12.-13.6.2019, 

jossa kuultiin vesiviljelyn innovaatio-ohjelman tuloksista.  

Syyskoulutuspäivät järjestettiin kalatalouselinkeinojärjestöjen yhteistyössä 

kalatalouden innovaatiopäivinä Vantaalla 7.-8.11.2019. Käytännön järjestelyistä 

vastasi Pro Kala ry. Päivien ohjelmaan kuului kertomuksia mahdollisuuksien 

havaitsemisesta ja keinoja niiden parempaan haltuunottoon. Päivien merkitys 

kalatalouden eri sektorien yhteen kokoajana on tärkeä – ne tarjoavat oivan 

mahdollisuuden tietoisuuden lisäämiseen muiden toimijoiden ja toimintasektorei-

den haasteista ja ratkaisuista sekä foorumin verkostojen rakentamiselle ja 

yhteistyön lujittamiselle. 

Ympäristöhallinnon järjestämän kalankasvatuksen ympäristönsuojelun 

neuvottelupäivä pidettiin Vantaalla 6.11.2019.  

Huomiota kohdistettiin myös kehittyvän elinkeinon tarpeisiin ja koulutuksen 

järjestämismahdollisuuksiin ammatillisen koulutuksen uudistuessa. 

Kalankasvattajaliitolla oli edustaja kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiön 

hallituksessa, joka tukee koulutuksen järjestämistä ja hankkeita. 

ELINKEINON TOIMINTAEDELLYTYKSIÄ PARANNETTIIN 

Uusien vesialueiden osoittamista elinkeinon käyttöön edistettiin osallistumalla 

merialuesuunnitteluun sekä seurattiin vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelua 

ja vaikutettiin kalankasvatusta koskevien sektorikohtaisten tavoitteiden kirjauksiin. 

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. 

Tehtiin yhteistyössä Pro Kalan kanssa kirjolohiesite kuluttajille. Esite esittelee 

kirjolohen alkutuotantoa ja jalostusta sekä tarjoaa kuluttajille reseptejä kalan 

käyttöön. 

Kalaterveystilanne on yleisesti ottaen Suomessa hyvä. IHN-taudin 

hävittämisvaiheesta on siirrytty seurantavaiheeseen. Seurantaohjelman aikana 

kerätään näytteitä, joiden avutta todistetaan tartunta hävitetyksi ja saadaan 

palautettua IHN-taudista vapaa asema. Toiminnan aloittamisen jälkeen 

pitopaikoista tutkituista näytteistä ei ole löytynyt IHN-virusta. Myöskään seuranta-

alueilla luonnonkaloista otetuissa näytteissä tai Perämeren jokisuista kerätyistä 

näytteistä ei ole löydetty virusta. 

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 13,12 miljoonaa 

kiloa (2018: 12,84 miljoonaa kiloa). Suomessa ruokakalaksi tuotetun kirjolohen 

keskihinta laski edellisvuodesta 0,65 euroa. 

Siikaa kasvatettiin 0,71 miljoonaa kiloa perkaamattomaksi kalaksi laskettuna 

(2018: 0,57 miljoonaa kiloa). Ruokakalaksi tuotetun siian keskihinta nousi 

edellisvuodesta 0,25 euroa. 

Lohta tuotiin Norjasta 28,1 miljoonaa kiloa (2018 26,6 miljoonaa kiloa) ja kirjolohta 

0,45 miljoonaa kiloa (2018 0,12 miljoonaa kiloa). Norjalaisen lohen keskihinta oli 

5,62 € ja kirjolohen 4,58 €.    

Ruotsista tuotiin kirjolohta 5,2 miljoonaa kiloa (2018 7,3 miljoonaa kiloa). 

Vuoden aikana tehtiin yhteistyötä muiden kala-alan järjestöjen kanssa 

elinkeinokalatalouden yhteisessä markkinointiohjelmassa. Tämän ansiosta 

kotimainen kala sai näkyvyyttä sekä poliittisten päättäjien ja kuluttajien 

keskuudessa, että mediassa. 
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KALANKASVATTAJALIITON YDINTOIMINNOT 

Jäsenpalvelut 

Liiton jäsenmäärä oli vuoden lopussa 94 (2018: 99), joista tuottajajäseniä oli 32 

(2018: 34), kannattavia yritysjäseniä 9, henkilöjäseniä 53, joista kunniajäseniä 3. 

Liitosta erosi yksi ja erotettiin yksi tuottajajäsen. Yksi tuottajajäsenyritys ostettiin 

toiseen tuottajajäsenyritykseen. Liittoon liittyi yksi uusi tuottajajäsen ja kaksi uutta 

kannattajajäsentä. Syyskokous kutsui Mauno Liukkosen liiton kunniajäseneksi. 

Jäsenmaksukertymä oli 101 075 euroa (2018: 107 225 euroa). 

Suomen Kalankasvattajaliiton jäsenkysely toteutettiin lokakuussa 2019. 

Tutkimuksen toteutti ulko-puolinen toimija, Webropol Oy. Tulokset olivat 

pääsääntöisesti hyvällä ja erinomaisella tasolla, mutta kehitettävääkin liitolla on. 

Kyselyn tulokset otettiin huomioon vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa. 

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.  

Turku Science Park Oy toteutti Ilmatieteen laitoksen ja Turun yliopiston kanssa 

WeSeaChallenge-kilpailun, jossa Liitto toimi kumppanina sekä haasteen 

asettajana. Suomen Kalankasvattajaliiton ja Nordic Troutin haasteessa 

”Sustainable aquaculture” haettiin satelliittidatasta apua kalankasvatuksen 

ympäristövaikutusten seurantaan. 4000 euron voittopalkinnon sai Turun 

yliopistossa ohjelmistotekniikan, fysiikan ja maantieteen opiskelijoista koostunut 

Tech Trout.  

Liitto selvitti kesän aikana vesipuitedirektiivin soveltamisesta eri kalankasvatuksen 

YVA- ja lupahankkeissa. Selvityksen aikana käytiin keskusteluja myös muiden 

toimialojen kanssa. Lupaehdoissa joudutaan vastaamaan kaikkien kuormittajien ja 

hajakuormituksen vaikutuksista vesialueelle, vaikka vastuun vesistöjen hyvästä 

tilasta tulisi olla yhteinen tavoite. Tästä keskusteltiin aktiivisesti mm. 

ympäristöministeriön ympäristöasiantuntijan kanssa, sekä kokoonnuttiin maa- ja 

metsätalousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan puheenjohtajan kanssa yhden 

pöydän ääreen selvittämään tilannetta. 

Keskeiset toimintaryhmät, asiakokonaisuudet ja yhteistyötahot 

Liiton luottamus- ja toimihenkilöt sekä jäsenet ovat toimintavuoden aikana 

toimineet liiton edustajina 44 ryhmässä.  



6 
 

6 
 

Merkittävimmät ryhmät vuonna 2019: 

MMM elinkeinokalatalousyksikön ja elinkeinokalatalouden järjestöjen (ELKA) 

tapaamisissa keskusteltiin miten hallitusohjelmatavoitteet toteutetaan 

käytännössä, sekä miten vesiviljely huomioidaan tulevalla EMKR- 

rahoituskaudella, kuten EMKR-työryhmissäkin (Euroopan meri- ja 

kalatalousrahaston 2014-2020 seurantakomitea sekä Euroopan meri- ja 

kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmaa 2021-2027 valmisteleva 

työryhmä).  

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. 

Kalankasvatuksen kehittäminen Uudenkaupungin alueella ja Kalavaltio –

hankkeissa tavoitteena on kotimaisen kalatuotannon ja sen arvon lisääminen 

ympäristön kannalta kestävällä tavalla sekä lisätä kalankasvatusta 

Metsähallituksen hallinnoimilla valtion yleisillä vesialueilla sekä selvittää miten 

sopivia vesialueita omistava kaupunki tai muu julkinen instituutio voi edistää 

kalankasvatuksen lupaprosessia. 

Kalatautien asiantuntijatyönä kehitettiin toimintamuotoja ja yhteistyötä 

elinkeinon, tutkimuksen ja viranomaisten kuten MMM:n ja Ruokaviraston kanssa. 

Ruokavirasto aloitti Liiton vesihomehankkeesta jatkohankkeen ”Bakteerien 

merkitys vesihomeen esiintymisessä ja vesihomeen sekä bakteerien PCR-

tunnistusmenetelmät”. Hanke tuo tietoa vesihomeen genotyyppien esiintymisestä 

Suomessa ja vesihometaudin bakteeriperäisistä riskitekijöistä ja tätä kautta 

voidaan edelleen kehittää taudin torjunta- ja hoitomenetelmiä kalanviljelylaitoksilla. 

Liitto on mukana hankkeen ohjausryhmässä. 

Kalankasvatuksen edellytysten turvaamiseen vaikutettiin yhteistyössä 

ministeriöiden kanssa mm., merialuesuunnittelussa sekä osallistumalla vesien- ja 

merenhoidon suunnitteluun. Merialuesuunnittelulla edistetään merialueen eri 

käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, luonnonvarojen kestävää käyttöä 

sekä meriympäristön hyvän tilan saavuttamista. 

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

(Federation of European Aquaculture Producers FEAP) ja Euroopan 

maataloustuottajien liiton (Copa Cogeca) välityksellä EU:n lainsäädännön ja 

muiden kansainvälisten määräysten ja ohjeiden valmisteluun.  
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KALANKASVATTAJALIITON RESURSSIT  

Talous ja varainhankinta  

Tilikauden ylijäämä oli 23 248,27 euroa (2018: ylijäämä oli 42 233,46 euroa). Liiton 

tuottojen summa oli 239 219,25 euroa (2018: 255 176,65 euroa). Tuotot ilman 

menekinedistämisen ja tutkimuksen tai muuta hanketoimintaa olivat 137 067,49 

euroa (2018: 140 201,70 euroa).  

Henkilöstö ja hallinto 

Toimisto ja henkilökunta 

Liiton toimisto sijaitsee Huolintatalossa, Elintarviketeollisuusliiton tiloissa 

Pasilassa, osoitteessa 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 28.3. Turussa. Kokouksessa oli edustettuna 25 

jäsentä, jotka edustivat 46,71% jäsenten kokonaisäänimäärästä. Syyskokous 

pidettiin 7.11. Vantaalla. Kokouksessa oli edustettuna 21 jäsentä, joiden 

äänimäärä oli 40,17% kokonaisäänimäärästä.   

 

Vuonna 2019 liiton hallitus piti neljä kokousta; kaksi Helsingissä, yhden 

Laukaassa ja yhden Turussa. Hallituksen kokoonpano oli seuraava: 

 

 
*Varajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa.  

 

Valittu vuosiksi

Osallistunut 

kokouksiin

Skytén-Suominen Irja, puheenjohtaja 2019-2020 4

Lankinen Yrjö 2019-2020 4

Åberg Johan 2019-2020 2

Pajula Mikko 2019-2020 2

Halttu Mika 2019-2020 3

Lindberg-Lumme Pia 2018-2019 4

Toikkanen Tuomo 2018-2019 4

Liljeqvist Wilhelm 2018-2019 0

Marttinen Pekka* 2018-2019 4

Seppänen Jouko* 2018-2019 0

Lisäksi: Henri Hellström 2020-2021 1

Lisäksi: Vesa Määttä 2020-2021 1

Lisäksi: Margus Rebane 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 2020-2021 

varsinaisiksi jäseniksi Margus Rebane, Henri Hellström ja Vesa Määttä sekä 

varajäseniksi Tuomo Toikkanen ja Wilhelm Liljeqvist.  

 

Vuoden 2018 tilinpäätöksen tilintarkastajina toimi tilintarkastusyhteisö Revico 

Grant Thornton Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana Camilla Viherlaakso, KHT 

ja vuoden 2019 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 17 kpl. (2018 22 kpl).  

Jäsentiedotteet ja muu tiedotustoiminta 

Jäsenille lähetettiin kuusi jäsentiedotetta sekä viisi 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.  

HANKETOIMINTA 

Kalankasvattajaliiton hankkeessa, Kalanviljelyn omavalvontaopas – terve kala, 

turvallinen elintarvike, tehtiin omavalvontaopas sekä omavalvontamallit eri 

tuotantolaitoksille. Opas ja mallit toimivat apuna vesiviljelylaitosten arkirutiinien ja 

perusasioiden hallinnassa. Oppaassa on omat ohjeistukset alkutuotannon 

omavalvontaan sekä perkaamon omavalvontaan.https://www.kalankasvatus.fi/kalanviljelyn-

omavalvonta/ 

https://www.kalankasvatus.fi/kalanviljelyn-omavalvonta/
https://www.kalankasvatus.fi/kalanviljelyn-omavalvonta/
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Kalankasvattajaliitossa toteutettiin Lohikalojen vesihomeen esiintyminen 

suomalaisilla kalanviljelylaitoksilla ja esiintymiseen vaikuttavat riskitekijät –

hanke. Hankkeessa tarkasteltiin kotimaisten sisävesilaitosten vesihometilannetta 

pääasiassa kolmen viimeisimmän vuoden (2016–2018) ajalta, kartoittaen 

ongelmaa samalla myös pidemmältä ajanjaksolta. Lisäksi hankeen toisessa 

osassa kalanviljelylaitoksilta kerätyistä kala- ja mätinäytteistä eristettyjä 

vesihomelajeja määritettiin morfologisesti ja niiden perimää sekvensoiden. 

Analyyseistä voidaan todeta, että Suomen kalanviljelylaitosten pääasiallinen 

vesihomeinfektioita aiheuttava laji on kaloilla S. parasitica. Samalla voidaan 

kuitenkin todeta, että tästä taudinaiheuttajasta on olemassa selvästi erilaisia 

kantoja. Ruokavirasto, Åbo Academi, Jyväskylän yliopisto sekä 

Luonnonvarakeskus jatkavat tutkimuksia vesihomeen parissa tämän hankkeen 

pohjalta. https://www.kalankasvatus.fi/vesihomeongelmaa-kartoitettu-sisamaan-kalanviljelylaitoksilta/ 

Kalankasvattajaliitto aloitti hankkeen: Hyvinvointia edistävä menettely ennen 

teurastusta ja teurastuksen yhteydessä. Hankkeen tavoitteena on kerätä tietoja 

nykyisistä kalojen hyvinvointia koskevista käytännöistä Euroopan vesiviljelyssä 

kasvatettujen kalojen teurastuksessa ja teurastusta edeltävissä toimenpiteissä 

sekä löytää Suomen markkinoille sopivia tainnutus- ja verestyslaitteita. Hanke 

jatkuu vuonna 2020. 

Liitto aloitti myös selvitystyön: Pintavesien tilaluokituksen ja kalankasvatuksen 

suhde. Hankkeessa avataan tilaluokitusprosessi kaikille osapuolille 

ymmärrettäväksi ja arvioidaan millä menetelmillä olisi tarkoituksenmukaisinta 

tarkastella kalankasvatushankkeen vaikutuksia vesimuodostuman tilaluokitukseen. 

Hankkeen kautta voidaan selventää kalankasvatustoiminnan roolia ja vastuita 

suhteessa vesimuodostuman tilaan. Hanke jatkuu vuonna 2020. 

Kalankasvattajaliitto osallistui yhteistyöpartnerina Luonnonvarakeskuksen 

koordinoimaan vesiviljelyn innovaatio-ohjelmaan.  

https://www.kalankasvatus.fi/vesihomeongelmaa-kartoitettu-sisamaan-kalanviljelylaitoksilta/

