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KALANKASVATTAJALIITON TOIMINTA 2020 

Vuosi 2020 jätti lähtemättömän muiston. Maailmassa levisi covid-19 pandemia. Vuoteen 

sisältyi paljon vaikeuksia ja epävarmuutta, mutta myös uusia ratkaisuja sekä sopeutumista 

uusiin toimintamalleihin ja käytäntöihin.  Kansainvälisesti ottaen Suomi selvisi vuodesta 

hyvin, mutta ei ilman vaurioita. Vaikka korona toi toimintamalleihin suuria muutoksia, 

vuoden 2020 toimintaa ohjasivat kuitenkin 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 

Alaa koskevaan säätelyyn vaikutettiin mm. merialuesuunnitelman, saaristo-

ohjelman ja kalanviljelyn ympäristönsuojeluohjeen valmistelussa. 

Alan yleisten toimintaedellytysten turvaamista varmistettiin lausunnoilla ja 

kommenteilla mm. elintarvikemarkkinalaista ja eläintautilaista sekä osallistumalla 

kalatalouden edistämisohjelman suunnitteluun. 

 

Liiton teettämä selvitys kalanviljelyn pintavesien tilaluokituksesta ja hankkeiden 

vaikutusarvioinneista sai laajaa huomiota ja avasi keskustelua viranomaisten 

suuntaan alaan kohdistuvista paineista ja haasteista. 

 

Koronapandemian alalle aiheuttamien vaikeuksien lieventämiseen vaikutettiin 

neuvottelemalla ulkomaisten työntekijöiden rajojen ylittämistä koskevista 

käytännöistä sekä alalle myönnettävistä tilapäisistä koronatuista. 

 

YRITTÄJIEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN AMMATTIOSAAMISTA KEHITETTIIN 

Kevään Kalaterveyspäivä 2020 jouduttiin perumaan koronapandemian vuoksi. 

Ajankohtaiset kalaterveysasiat laitettiin kuitenkin perinteisesti luentomonisteeseen, 

mikä jaettiin kaikille ilmoittautuneille sähköisesti.  

Kalanviljelyn kesäpäivät järjestettiin Uudessakaupungissa 25.-26.8.2020. 

Ensimmäinen päivä oli tiukka seminaaripäivä, johon osallistui paikanpäällä 45 

kalanviljelyalan toimijaa ja etäyhteyden avulla 35 virkamiestä ja tutkijaa. Toisena 

päivänä veneiltiin tutustumaan upotettavan kalankasvatuslaitoksen toimintaan 

sekä Loukeenkarin kalanviljelylaitokseen. 

Syyskoulutuspäivät järjestettiin kalatalouselinkeinojärjestöjen yhteistyössä 

kalatalouden innovaatiopäivinä 5.-6.11.2020 hybdriditapahtumana, johon oli 



3 
 

3 
 

mahdollista osallistua paikan päällä Vantaan Flamingossa tai seuraamalla 

tapahtumaa verkon välityksellä. Käytännön järjestelyistä vastasi Pro Kala ry. 

Päivien merkitys kalatalouden eri sektorien yhteen kokoajana on tärkeä – ne 

tarjoavat oivan mahdollisuuden tietoisuuden lisäämiseen muiden toimijoiden ja 

toimintasektoreiden haasteista ja ratkaisuista sekä foorumin verkostojen 

rakentamiselle ja yhteistyön lujittamiselle. 

Ympäristöhallinnon järjestämän kalankasvatuksen ympäristönsuojelun 

neuvottelupäivä pidettiin web-seminaarina 1.10.2020.  

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 meripolitiikkajaoston (EU15) toimintaan, joka yrittää yhteensovittaa 

Suomen kantoja Euroopan unionin meripolitiikkaa koskeviin ajankohtaisiin 

asioihin. 

Työ haittaeläinkorvausten ja haittaeläinten torjuntakäytäntöjen osalta jatkuu mm.  

MMM:n kanssa.   

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. 

 

2. AVAINTAVOITE: Kalamarkkinoiden vakaus lisääntyy ja tuotannon arvo 

kasvaa 

  Toteutetut toimenpiteet 

Kerättiin ja välitettiin jäsenkunnalle ajantasaista tietoa kotimaan ja maailman 

kalamarkkinatilanteesta. 
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Kalaterveystilanne on yleisesti ottaen Suomessa hyvä. IHN:ää ei enää löydetty ja 

taudin vuoksi asetetut rajoitusvyöhykkeet on voitu purkaa. 

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 12,36 miljoonaa 

kiloa (2019: 13,12 miljoonaa kiloa). Luku ei sisällä kiertovesikasvatettua kirjolohta. 

Suomessa ruokakalaksi tuotetun kirjolohen keskihinta laski edellisvuodesta 0,15 

euroa. 

Siikaa kasvatettiin 0,57 miljoonaa kiloa perkaamattomaksi kalaksi laskettuna 

(2019: 0,71 miljoonaa kiloa). Ruokakalaksi tuotetun siian keskihinta laski 

edellisvuodesta 0,34 euroa. 

Lohta tuotiin Norjasta 29,4 miljoonaa kiloa (2019 28,1 miljoonaa kiloa). Kirjolohen 

tuonti melkein kymmenkertaistui, sitä tuotiinkin 4,26 miljoonaa kiloa, kun vuonna 

2019 sitä tuotiin 0,45 miljoonaa kiloa. Norjalaisen lohen keskihinta oli 4,70 € ja 

kirjolohen 4,29 €.  

Ruotsista tuotiin kirjolohta 2,0 miljoonaa kiloa (2019 5,2 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. 

KALANKASVATTAJALIITON YDINTOIMINNOT 

Jäsenpalvelut 

Liiton jäsenmäärä oli vuoden lopussa 92 (2019: 94), joista tuottajajäseniä oli 32 

(2019: 32), kannattavia yritysjäseniä 9, henkilöjäseniä 51, joista kunniajäseniä 4.  

Jäsenmaksukertymä oli 99 015,00 euroa (2019: 101 075 euroa). Kertymää 

vähensi vanhojen maksamattomien jäsenmakujen alaskirjaus. 

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.  
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Keskeiset toimintaryhmät, asiakokonaisuudet ja yhteistyötahot 

Liiton luottamus- ja toimihenkilöt sekä jäsenet ovat toimintavuoden aikana 

toimineet liiton edustajina 50 ryhmässä.  

Merkittävimmät ryhmät vuonna 2020: 

MMM elinkeinokalatalousyksikön ja elinkeinokalatalouden järjestöjen (ELKA) 

tapaamisissa keskusteltiin miten kalatalouden edistämisohjelma toteutetaan 

käytännössä, koronan vaikutuksista alaan 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. 

Ruokavirastolla on meneillään ”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. 

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. Tänä vuonna 

aiheena olivat erityisesti kalatalouden koronatuet. 
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KALANKASVATTAJALIITON RESURSSIT  

Talous ja varainhankinta  

Tilikauden ylijäämä oli 27 089,51 euroa (2019: ylijäämä oli 23 248,27 euroa). Liiton 

tuottojen summa oli 203 517,86 euroa (2019: 239 219,25 euroa). Tuotot ilman 

menekinedistämisen ja tutkimuksen tai muuta hanketoimintaa olivat 123 155,42 

euroa (2019: 137 067,49 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 

Kalankasvattajaliiton kevätkokous jouduttiin perumaan covid-19 pandemian 

vuoksi. Yhdistetty kevät- ja syyskokous pidettiin 5.11.2020 Break Sokos Hotel 

Flamingossa Vantaalla. Kokoukseen oli mahdollista osallistua myös etäyhteyden 

avulla. Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, 

yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen 

rajoittamiseksi mahdollisti, että yhdistykset voivat sallia etäosallistumisen ja 

asiamiehen käytön vuosikokouksissaan kesäkuun 2021 loppuun asti. 

 

Kokouksessa oli edustettuina 18 liiton jäsentä, joista 1 valtakirjalla. Osallistujista 

yksi jäsen oli paikan päällä ja 17 jäsentä osallistui kokoukseen etäyhteydellä, jotka 

edustivat 35,11% jäsenten kokonaisäänimäärästä. Lisäksi paikalla oli liiton 

koordinaattori sekä hallituksen puheenjohtaja.  

 

Kokouksessa muutettiin liiton sääntöjä siten, että tulevissakin Liiton kokouksissa 

voidaan sallia jäsenten etäosallistuminen sekä tarvittaessa kokous voidaan pitää 

kokonaan etäyhteyden avulla. 

 

Vaalivaliokunta valitaan liiton kevätkokouksessa. Koska tänä vuonna ei pidetty 

covid-19 pandemian vuoksi erillistä kevätkokousta, vuonna 2019 keväällä valittu 

vaalivaliokunta jatkoi toimintaansa syyskokoukseen 2020 asti. Vaalivaliokunta teki 

syyskokoukselle ehdotukset hallitukseen erovuoroisten tilalle valittavasta 

puheenjohtajasta, jäsenistä sekä esityksen varajäsenistä ja hallituksen 

puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista.  
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Syyskokouksessa valittiin Irja Skytén-Suominen jatkamaan hallituksen 

puheenjohtajana. Hallituksen erovuoroisten tilalle vuosiksi 2021-2022 valittiin 

varsinaisiksi jäseniksi Johan Åberg, Mikko Pajula, Yrjö Lankinen ja Timo 

Karjalainen. Hallituksen varajäsenet on valittu vuosiksi 2020 ja 2021. 

 

Vuoden 2019 tilinpäätöksen tilintarkastajina toimi tilintarkastusyhteisö Revico 

Grant Thornton Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana Camilla Viherlaakso, KHT 

ja vuoden 2020 tilintarkastuksen tekee myös Tilintarkastusyhteisö Revico Grant 

Thornton Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana Camilla Viherlaakso, KHT. 

 

Vuonna 2020 liiton hallitus piti viisi kokousta; yhden Helsingissä, yhden Paraisilla 

ja kolme etäyhteyden avulla. Hallituksen kokoonpano oli seuraava: 

 

 
*Varajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa.  

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 18 kpl. (2019 17 kpl).  

Jäsentiedotteet ja muu tiedotustoiminta 

Jäsenille lähetettiin 11 jäsentiedotetta sekä kuusi 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. 

Valittu vuosiksi

Osallistunut 

kokouksiin

Skytén-Suominen Irja, puheenjohtaja 2019-2020 5

Lankinen Yrjö 2019-2020 5

Åberg Johan 2019-2020 2

Pajula Mikko 2019-2020 3

Halttu Mika 2019-2020 4

Hellström Henri 2020-2021 5

Määttä Vesa 2020-2021 5

Rebane Margus 2020-2021 3

Toikkanen Tuomo 2020-2021 3

Liljeqvist Wilhelm 2020-2021 0



8 
 

8 
 

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

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

HANKETOIMINTA 

Pintavesien tilaluokituksen ja kalankasvatuksen suhde: Suomen tavoitteena 

on saavuttaa vesistöjen hyvä ekologinen tila. Tavoitteen saavuttamisessa 

keskeinen työkalu on vesistöjen ekologinen tilaluokitus, joka jaottelee vesistöt 

viisiportaisella asteikolla erinomaisesta huonoon. Suomen Kalankasvattajaliiton 

toimeksiannosta Gaia Consulting Oy selvitti vesistöjen ekologista tilaluokitusta. 

Hankkeessa tarkasteltiin kuinka tilaluokituksen taustalla olevaa tietoa kerätään ja 

käsitellään, sekä miten sitä hyödynnetään luokituksen määrittelyssä. Hankkeessa 

kartoitettiin eri toimijoiden roolit luokitteluprosessissa, sekä käytetyt tietokannat ja 

tausta-aineistot. https://www.kalankasvatus.fi/pintavesien-tilaluokituksen-ja-

kalankasvatuksen-suhde-saaristomerella/ 

Hyvinvointia edistävä menettely ennen teurastusta ja teurastuksen 

yhteydessä: Suomen Kalankasvattajaliitto selvitti kalojen hyvinvointinäkökohtia 

sekä Liiton toimeksiannosta Clewer Aquaculture Oy keräsi tietoja nykyisistä 

kalojen hyvinvointia koskevista käytännöistä Euroopan vesiviljelyssä kasvatettujen 

kalojen teurastuksessa ja teurastusta edeltävissä toimenpiteissä. Hankkeessa 

kerättiin ja suomennettiin julkaistua tietoa teurastukseen liittyvistä työvaiheista, 

niiden vaikutuksesta kalojen hyvinvointiin sekä kalan laatuun ja säilyvyyteen. 

Lisäksi selvitettiin käytössä olevia tainnutusmenetelmiä Suomessa. 

https://www.kalankasvatus.fi/hyvinvointia-edistava-menettely-ennen-teurastusta-

ja-teurastuksen-yhteydessa/ 

Kalankasvattajaliitto osallistui yhteistyöpartnerina Luonnonvarakeskuksen 

koordinoimaan vesiviljelyn innovaatio-ohjelmaan.  

https://www.kalankasvatus.fi/pintavesien-tilaluokituksen-ja-kalankasvatuksen-suhde-saaristomerella/
https://www.kalankasvatus.fi/pintavesien-tilaluokituksen-ja-kalankasvatuksen-suhde-saaristomerella/
https://www.kalankasvatus.fi/hyvinvointia-edistava-menettely-ennen-teurastusta-ja-teurastuksen-yhteydessa/
https://www.kalankasvatus.fi/hyvinvointia-edistava-menettely-ennen-teurastusta-ja-teurastuksen-yhteydessa/

