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Aika 5.11.2020 kello 17.15. (llmoittautuminen kello 17.00 alkaen)

Paikka Break Sokos Hotelli Flamingo, Tasetie 8, 01510 Vantaa

Läsnä: Kokouksessa oli edustettuina 18 liiton jäsentä, joista 1 valtakirjalla. Osallistujista yksi
jäsen oli paikan päällä ja 17 jäsentä osallistui kokoukseen etäyhteydetlä. Jäsenten
yhteinen äänimäärä oli 389. Lisäksi paikalla oli liiton koordinaattorisekä hallituksen
pu heenjohtaja. Osallistujaluettelo pöytäkirjan li itteenä (liite 1 ).

1. Kokouksen avaus ja puheenjohtajan valinta
Liiton hallituksen puheenjohtaja lrja Skytön-$uominen avasi kokouksen klo 17.15.
Syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin I rja Skyten-Suomi nen.

2. Kokouksen sihteerin valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin Mari Virtanen.

3. Kokouksen laillisuuden ia päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu on lähetetty sähkopostitse jäsenille (sekä kirjeitse niille jäsenille, jotka eivät käytä
sähköpostia) 3O.9.2O20. Kutsu pöytäkirjan liifieenä 2. Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti
koollekutsutuiksi ja siten lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Pöytiikirian tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitriin Pia Lindberg-Lumme ja Riitta Myyrä, jotka toimivat tarvittaessa
myös ääntenlaskijoina.

5. Vuoden 2019 toimintakertomus
MariVirtanen esittelivuoden 2019 toimintakertomuksen (liite 3). Kokous vahvistiesitetyn
toimintakertomuksen sellaisenaan.

6. Vuoden 2019 tilinpäätös
Puheenjohtaja esitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen (liite 4). Kokous vahvisti esitetyn
tilinpäätöksen sellaisenaan.

7, Tilintarkastajien lausunto vuodelta 2019
Puheenjohtaja esitteli tilintarkastajien lausunnon vuodelta 2019 (liite 5),

8. Vastuuvapauden myöntäminen
Kokous päätti myöntåä vastuuvapauden liiton hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2019.

9. Vaalivaliokunnanvalinta
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, elitekiehdotuksen myös tähän kokoukseen. Päätettiin,
että uusi vaalivaliokunta valitaan kevätkokouksessa 2021.
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10. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2021

Liiton koordinaattori MariVirtanen esitteli hallituksen ehdotuksen vuoden 2021

toimintasuunnitelmaksi (liite 6). Kokous päätti hyväksyä vuoden 2021 toimintasuunnitelman
esitetyssä muodossa.

1 1. Jäsenmaksujen suuruus ia perimistapa vuon na 2021
Hallitus esitti kokoukselle, että jäsenmaksut ja niiden perimistapa säilytetään ennallaan. Kokous
päätti hyvåksyä esityksen.

12. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot vuonna 2021
Vaalivaliokunta esitti kokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään
ennallaan. Puheenjohtajan palkkio on 630€/kk ja jäsenten kokouspalkkio 8Oflkokous. Kokous
päätti hyväksyä ehdotuksen.

13. Talousarvio vuodelle 2021

Liiton hallituksen puheenjohtalalrla Skyt6n-Suominen esitteli kokoukselle talousarvion vuodelle
2A21 {liite 7). Kokous päätti hyväksyä talousarvion2A2l esitetyssä muodossa.

I 4. Hallituksen puheenjohtaian valinta
Vaalivaliokunta ehdotti, että hallituksen puheenjohtajaksivuosille 2021ia2A22valitaan lrja
Skytön-Suominen. Kokous hyvåksyi vaal ivaliokunnan ehdotuksen.

1 5. Hal lituksen varsinaisten jäsenten valinta
Vaalivaliokunta ehdotti, että hallitukseen valitaan erovuoroisten tilalle varsinaisiksijäseniksi
vuosiksi 2A21ja2022 Johan Äberg, Mikko Pajula, Yrjö Lankinen ja Timo Karjalainen. Kokous
päätti hyväksyä vaalivaliokunnan ehdotuksen.

1 6. Hallituksen varajäsenten valinta
Hallituksen varajåsenet, Wlhelm Liljeqvist ja Tuomo Toikkanen on valittu vuosiksi 2A20 ja 2021.

{7. Kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä valinta vuodeksi 2021
Hallitus ehdotti syyskokoukselle, että liiton tilintarkastajiksivalitaan vuodelle 2021
Tilintarkastusyhteisö Revico Grant Thomton Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Camilla
Viherlaakso, KHT. Kokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

18. Muut asiat kokoukseen osallistuminen etåyhteydellä
Todettiin, että tämän vuoden kokoukset voitiin yhdistää sekä siihen sai osallistua etäyhteyden
välityksellä, koska nyt on voimassa Lakiväliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista,
osuuskuntalaista, yhdis§slaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen
rajoittamiseksi. Väliaikaisen lain mukaan yhdistykset voivat sallia etäosallistumisen ja
asiamiehen käytön vuosikokouksissaan kesäkuun 2A21 bppuun asti.

Jotta tulevissakin Liiton kokouksissa voitaisiin sallia jäsenten etäosallistuminen sekä tarvittaessa
kokous voitaisiin pitää kokonaan etäyhteyden avulla, tarvitaan säåntömuutos.
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Hallitus ehdotti sääntömuutosta Liiton sääntöjen kohtaan 11 seuraavasti (lisäys punaisella):

Säännöt kohta 11. Liiton kokoukset
Liiton päätäntävaltaa käyttävät liitan kokoukset. Liiton varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja
syyskokous. Kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous
manaskuun loppuun mennessä. Kokouksiin voi osallistua etäyhteyden välityksellä. Liiton
hallitus voi perustellusta syystä päättää. että varsinainen kokous järjestetään kokonaan
etäyhteyden avulla sekä päättää kakouksessa käyfossä olevan etäosallistumisjärjestelyn
yksityiskohdista.

Liiton ylimääräinen kokous pidetään, kun liiton kokous itse tai hallitus niin päättää tai milloin yksi

kymmenesosa 0nq äänioikeutetusta 7äsenrsfösfä sitä kirjallisesti vaatii hallitukselta
ylimääräisen kokauksen koollekutsumista käsittelemään erikseen mainittua asiaa, jolloin kokous
on kutsuttava koolle pidettäväksi kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa pyynnön
esittämisestä.

Kokouksessa ei käsitelty muita asioita.

1 9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 18.18.

Kokouksen sihteeri

MariVirtanen

Pöytäkiria on tarkastettu ja hyvä. 
'"' . kuun 4/t paiva nä 2020

1l

,i.,ir-l-'j{{(urn ;i päivänä 2020

Pöytäkirjan liitteet:

Liite 1: Osallistujaluettelo
Liite 2: Kokouskutsu
Liite 3: Toimintakertomus 2019
Liite 4: Tilinpäätös 2019
Liite5: Tilintarkastajienlausunto
Liite 6: Toimintasuunnitelma vuodelle 2CI21

Liite 7: Talousarvio vuodelle 2021

Kokouksen puheenjohtaja
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\-'t{ Finlands Fiskodlarförbund rf

Osallistujalista kevät- ja syyskokous 2O2O

Aika 5.11.2020 kello 17.15. (llmoittautuminen kello 17.00 alkaen)

IPaikka Break Sokos Hotelli Tasetie 8, 01510 Vantaa

1. Margus Rebane Heimon Kala Oy L 60

2 Tuomo Toikkanen Muuttolan Lohi Ky 1 30

3 Vesa Määttä 1 1

4 Timo Karjalainen Laitakarin kala L 20

6 Yriö Lankinen Savon taimen Oy 1 60

7 Yriö Lankinen L 1,

8 KariVääräniemi Kalankasvatus Vääräniemi Oy 1, 40

I Riitta Myvrä Clewer6F fr |-ta,aui't w,e, 1. L

10 Pekka Marttinen 1 1

11 Mika Halttu 1. 1

t2 Sami Suominen Lännenpuolen LohiOv L 40

13 Pia Lindberg-Lumme 1 1

1,4 Rosita Broström Ålands Fiskodlarförenins rf 1 L

15 Henri Hellström Brändö Lax Ab 1 L

L6 Jouko Seppänen Lietejoen lohiOy L 20

1_7 Veli-Matti Saarinen 1 1

18 Juha Pirilä Mannerlohi 1 50

19 Henri Hellström 1 60

20 MariVirtanen skkl

2L lrja Skyt6n-Suominen skkl

Yhteensä 1 L7 389

ntml vritys paikalla etänä aanrmaara
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KUTSU KEVAT- ja SYYSKOKOUS

Aika 5.11.202A kello 17.15. (llmoittautuminen kello 17.00 alkaen)

Paikka Break Sokos Hotelli Flamingo, Tasetie 8, 01510 Vantaa / Myös etäyhteys
(Osallistuessasietäyhteydellä, ilmoittaudu Marille viimeistään 2.11., jolloin saat
osallistumislinki n sähköpostitse)

Viime keväänä tuli voimaan väliaikainen laki, jonka mukaan yhdis§kset voivat sallia
etäosa! I istum isen vuosikokou ksissaan kesäkuu n 2421 bppu un asti.

Esityslista:

1. Kokouksen avaus ja puheenjohtajan valinta

2. Kokouksen sihteerin valinta

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Pöytäkirjantarkastajienjaääntenlaskijoidenvalinta

5. Vuoden 2019 toimintakertomus

6. Vuoden 2419 tilinpäätös

7. Tilintarkastajien lausunto vuodelta 20'tg

8. Vastuuvapauden myöntäminen

9. Vaalivaliokunnan valinta

Hallitus esittää, että kokous valitsee vaalivaliokunnan, jonka tehtävänä

on tehdä syyskokoukselle ehdotus hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä

erovuaroisten tilalle sekä hallituksen puheenjahtajan, jäsenten ja

varaj äsente n p alkkioista sekä esfyksen h allitu kselle ansioitu n e iden

j ä se nte n h u o m i o i mrsesfa.

Vaalivaliokunta 2019: Jouko Heikkinen, Lasse Lindberg, Markku Tuikka

sekä Juha Pirilä.

10. Toimintasuunnitelmanhyväksyminenvuodelle202l

11. Jäsenmaksujen suuruus ja perimistapa vuonna 2021

12. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot vuonna 2021

- Vaalivaliokunta esittää, että palkkiot pidetään ennallaan.

13. Talousarvio vuodelle 2021

14. Hallituksen puheenjohtajanvalintavuosille 2021 ja2022

V aal ivaliokunta esittää pu heenjohtaj aksi I rj a Skyt6n-S uomi sta.

PÖYTAKIRJA
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15. Hallituksen varsinaistenjäsenten valinta

Valitaan jäsenef erovuoroisten tilalle vuosiksi 2021 ja 2022.

Erovuorossa ovat Yrjö Lankinen, Mikko Pajula, Mika Halttu ja Johan

Aberg.

- V aal ivaliokunta esittää erovuoroisten til alle :

o Yrjö Lankinen

o Mikko Pajula

o Johan Aberg

o Timo Karjalainen

16. Hallituksenvarajäsentenvalinta

Wilhelm Liljeqvist ja Tuomo Toikkanen on valittu vuosiksi 2020 ja 2021.

17. Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valinta vuodeksi 2021

18. Sääntömuutos:kokoukseenosallistuminenetäyhteydellä

19. Muut asiat

20. Kokouksen päättäminen

SUOMEN KALANKASVATTAJALIITTO RY: N HALLITUS

Äänioikeus kokouksessa on vuoden z[Iljäsenmaksun kokonaisuudessaan maksaneilla.

Kokousaineisto ja jäsenluettelo lähetetään pyydettäessä etukäteen. Muuten aineisto ja

jäsen luettelo esitel lään kokouksessa sähköisesti.
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Toimintakertomus 2A1 I
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KATANKASVATTAIALT r TO N TO r Mr NTA 20 t9

Vuoden 2A19 toimintaa ohjasivat syyskokouksen hyväksymät avaintavoitteet, joiden
tarkoituksena oli kohdentaa yhdistyksen voimavarat elinkeinon ja jäsenistön edun kannalta
keskeisiin toimenpiteisiin.

1. AVAINTAVOITE: Vesivilielyn toimintaedellytysten turvaaminen ia
vahvistaminen

Toteutetut toi men piteet

ED U NVALVANT A KOHD I STETTI I N YDI N KO HTIIN

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
keskustelti i n, m iten hall itu sohjelmatavo itteet toteutetaan käytän nössä.

Vaikutettiin alaa koskevaan sääntelyyn osallistumalla työryhmiin ja lausunnoilla
mm. vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeamisesta ja ympäristötavoitteiden

toteuttamisesta sekä elintarvikelaista ja omavalvonnasta. Vaikutettiin alan
toim intaedellytysten tu rvaam iseen antamalla lausu ntoja ja kommentteja mm
hyl ke istä, hyljetu otteista sekä merimetsostrateg iasta.

Tehtiin yhteistyötä muiden elinkeinokalatalousjärlestojen kanssa poliittisessa
edunvalvonnassa sekä päättäiiin 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.

Ka nsa llisen kalakeittopäivän lou nastapaamisessa keskusteltiin m i n isteri Lepän ja
erityisavustaja Säkkisen kanssa kalankasvatuksen haasteista.

Keskusteltii n Va ltioneuvoston i lmastopaneelin pu heeniohtajan,
ympäristöekonom ian professori Ma rkku Oll ikaisen kanssa kalanviljelyn
tulevaisuudesta.

YRITTÄJ I EN JA TYöNTEKIJ öI DEN AMMATTI OSAAMI STA KEHITETTII N

Kevään kalapäivät pidettiin Turussa Holiday Club Caribiassa 28.-29.3.2A19.
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Torstaina ohjelmassa oli kalaterveyspäivä. Kalaterveyspäivän aikana korostetti in

erityisesti bioturvallisuuden merkitystä: kalanviljelyssä vesiympäristö antaa tautien
hallin nalle oman erityisen haasteensa. Päivä järjestetti i n yhteistyössä
Ruokaviraston kanssa. Perjantai na ohjelmassa oli Kalafoorum i ai heel la

Kalatoim iala ja i lmastonm uutos. Asiantu ntijat eri sektoreilta pohtivat
ilmastonmuutoksen vaikutuksia kala-alaan.

Kalanviljelyn kesäpäivät järjestettiin Laukaalla, Varjolan Tilalla 12.-13.6.2A19,
jossa kuultiin vesiviljelyn innovaatio-ohjelman tuloksista.

Syyskoulutuspäivät järjestettiin kalatalouselinkeinojärjestöjen yhteistyössä
kalatalouden innovaatiopäivinä Vantaalla 7 .-8.1 1 .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 luj ittam iselle.

Ym päristöha I I i n n o n järjestämän ka la n kasvatu kse n ym pä ristö ns uoj e I u n
neuvottelupäivä pidettiin Vantaalla 6.1 1 .2A19.

Huomiota kohdistettiin myös kehittyvän elinkeinon tarpeisiin ja koulutuksen
järjestämismahd ollisu uksiin ammatillisen kou I utu ksen uudistuessa.
Kalankasvattajaliitolla oli edustaja kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiön
hallituksessa, joka tukee koulutuksen järjestämistä ja hankkeita.

E LI N KE I N O N T O I M I NTAE D E LLYWKS I Ä PA RAN N ETT I I N

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 merimetsotyöryh mässä, hyljetyöryh mässä sekä I uon nonsuojel u lai I la
rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn
lai nsäädäntöä valmistelevassa han kkeessa.

Osallistuttiin Smart Sea hankkeen ohjausryhmässä suunnitteluun, miten tulisi
sijoittaa kalankasvatuksen erituotantovaiheet 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.
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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 toi men piteet

Kerättiin ja välitettiin jäsenkunnalle ajantasaista tietoa kotimaan ja maailman
kalamarkki natilanteesta.

Tehtiin yhteistyössä Pro Kalan kanssa kiriolohiesite kuluttajille. Esite esittelee
kirjolohen alkutuotantoa ja jalostusta sekä tarjoaa kuluttajille reseptejä kalan
käyttoön.

Kalaterveystilanne on yleisesti ottaen Suomessa hWä. IHN-taudin
hävittämisvaiheesta on siirryfty seurantavaiheeseen. Seurantaohjelman aikana
kerätään näytteitä, joiden avutta todistetaan tartunta hävitetyksija saadaan
palautettua I HN-taudista vapaa asema. Toiminnan aloittamisen jälkeen
pitopaikoista tutkituista näytteistä ei ole löytynyt IHN-virusta. Myöskään seuranta-
al ueilla luon non ka loista otetu issa näytteissä tai Perämeren jokisu ista kerätyistä
näytteistä ei ole löydetty virusta.

Tuotantoseurannassa kerättiin kuukausittain Suomessa tuotetun kirjolohen ja
siian tuotanto- ja hintatietoia. Seurannan tulokset raportoitiin tuottajille.
Tuotantoseu ranta toteutettiin yhteistyössä Loh ikun nan ja Ålands
Fiskod larföreningin kanssa.

Suomessa ja Ahvenanmaalla kasvatettiin kirjolohta ruokakalaksi 13,12 miljoonaa
kiloa (2018'.12,U miljoonaa kiloa). Suomessa ruokakalaksituotetun 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
el i n kei nokalatalouden yhteisessä markki noi ntiohjelmassa. Tämän ansiosta
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kotimainen kala sai näkyvyyttä sekä poliittisten päättäjien ja kuluttajien
keskuudessa, että mediassa.

KALANKASVATTAIAIIITO N YDINTOIMINNOT

fäsenpalvelut
Liiton jäsenmäärä oli vuoden lopussa 94 (2418: 99), joista tuottajajäseniä oli 32
(2018: 34), kannattavia yritysjäseniä 9, henkilojäseniä 53, joista kunniajäseniä 3.

Liitosta erosi yksija erotettiin yksi tuottajajäsen. Yksituottajajäsenyritys 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 Kalan kasvattajali iton jäsen kysely toteutetti i n lokaku ussa 20'l 9.

Tutkimuksen toteutti ulko-puolinen toim'lja, Webropol Oy. Tulokset olivat
pääsääntoisesti hyvällä ja erinomaisella tasolla, mutta kehitettåvääkin liitolla on.

Kyselyn tu lokset otettiin h uomioon vuoden 2020 to im i ntasuu n n itelmassa.

Edunvalvonta i a 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 llmatieteen 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
ympäristovaikutusten seurantaan. 4000 euron voittopalkinnon sai Turun
yliopistossa ohjelmistotekniikan, fosiikan ja maantieteen opiskelijoista koostunut
Tech Trout.

Liitto selvitti kesän aikana vesipuitedirektiivin soveltamisesta eri kalankasvatuksen
WA- ja lupahankkeissa. Selvityksen aikana käytiin keskusteluja myos muiden
toimialojen kanssa. Lupaehdoissa joudutaan vastaamaan kaikkien kuormittajien ja
hajakuormituksen vaikutuksista vesialueelle, vaikka vastuun vesistöjen hyvästä
tilasta tulisi olla yhteinen tavoite. Tästå keskusteltiin aktiivisesti mm.
ympäristöministeriön ympäristöasiantuntijan kanssa, sekä kokoonnuttiin maa- ja
metsätalousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan puheenjohtajan kanssa yhden
pöydän ääreen selvittämään tilannetta.
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Keskeiset toimintaryhmät, asiakokonaisuudet ia yhteistyötahot
Liiton luottamus- ja toimihenkilöt sekä jäsenet ovat toimintavuoden aikana
toimineet liiton edustajina 44 ryhmässä.

Merkittävimmät ryhmät vuonna 2019:

MMM elinkeinokalatalousyksikön ia elinkeinokalatalouden järjestöjen (ELKA)
tapaam isissa keskustelti i n m iten ha I I ituso hje lm atavoitteet tote utetaan
käytännössä, sekä miten vesiviljely huomioidaan tulevalla EMKR-
rahoituskaudella, kuten EMKRtyöryhmissäkin (Euroopan meri- ja
kalatalous ra haston 201 4-2020 se u ra ntakom itea se kä E u roo pa n me ri - ja
ka latalousrahaston Suomen toi m i ntaohjel maa 2021 -2427 va I m isteleva
työryhmä).

Vesiviljelyn kehittåimisryhmä, jossa osallistuttiin Euroopan meri- ja
kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman arviointiin ja ennakointi§öhön, sekä
tehostettiin elinkeinoon vaikuttavien tahojen välistä tiedonvaihtoa ja syvennettiin
lupia myöntävien viranomaisten tuntemusta alan keskeisistä ongelmista ja
keh ittäm ism a hd o I I is u u ksista.

Kalan kasvatu ksen keh ittämi nen U udenkaupu ngin al ueel la ja Ka lavaltio -
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 Iupaprosessia.

Kalatautien as iantu ntijatyönä keh itettiin toim intamuotoja ja yhte istyötä
elinkeinon, tutkimuksen ja viranomaisten kuten MMM:n ja Ruokaviraston kanssa.
Ruokavirasto aloitti Liiton vesihomehankkeesta j atkohan kkeen "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.

Ka la n kasvatu kse n edel lytysten tu rvaa m iseen va i kutetti i n yhteistyössä
ministeriöiden kanssa mm., merialuesuunnittelussa sekä osallistumalla vesien- ja
merenhoidon suunnitteluun. Merialuesuunnittelulla edistetään merialueen eri
käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, Iuonnonvarojen kestävää käyttöä
sekä meriympäristön hyvän tilan saavuttamista.

Liitto seurasi, vaikuttija 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.

KATANKASVATTAIALI I TO N RE SURSSI T

Talous ja varainhankinta
Tilikauden ylijäämä oli 23 248,27 euroa (2018: ylijäämä oli 42233,46 euroa). Liiton
tuottoien summa oli239 219,25 euroa (2018: 255176,65 euroa). Tuotot ilman
menekinedistämisen ja tutkimuksen tai muuta hanketoimintaa olivat 137 A67,49
euroa (2418: 140 2U,70 euroa).

Henkilöstö ia hallinto
Toi misto ja hen ki lökunta
Liiton toim isto sijaitsee H uolintatalossa, Elintarviketeol I isu usliiton tiloissa
Pasilassa, osoitteessa Pasilankatu2, Helsinki. Liiton Jyväskylässä omistama
huoneisto on vuokrattu kahdelle yritykselle.

Liiton koordinaattorina toimi Mari Virtanen.

Liiton kirjanpito ja taloushallinto on ulkoistettu tilitoimisto Talenomille.

Li ito n koko u kset j a ha I I i ntoel i met
Liiton kevätkokous pidettiin 28.3. Turussa. Kokouksessa oli edustettuna 25
jäsentä, jotka edustivat 46,71o/a jäsenten kokonaisäänimäärästä. Syyskokous
pidettiin 7.11. Vantaalla. Kokouksessa oli edustettuna 21 jäsentä, joiden
äänimäärå ofi 44,17 % kokonaisäänimäärästä.

vuonna 2ol9liiton hallitus piti neljä kokousta; kaksi Helsingissä, yhden
Laukaassa ja yhden Turussa. Hallituksen kokoonpano oli seuraava:

Valittu vuosik5i

Osallistunut

kokouksiin
§kyt6n-Suominen lrja, puheeniohta ia 2A19-2020 4
Lankinen Yrjö 2019-2020 4
Äbers J oha n 2019-2020 2

Pajula Mikko 2019-2020 2

Halttu Mika 2079-2020 3

Lindberg-Lumme Pia 2018-20L9 4
Toikkanen Tuomo 70LA-2019 4
Liljeqvist Wilhelm 2078-2019 0
Marttinen Pekka* 2078-2019 4
Seppänen Jouko* 2078-20L9 o

Lisäksi: Henri Hellström 2020-2027 1

Lisäksi: Vesa Määttä 202G2021 1

Lisäksi: Margus Rebane 2079-2027 1

*Varajäsenillä on Iäsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa.
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Kevätkokouksessa valittiin vaalivaliokuntaan Jouko Heikkinen, Lasse Lindberg,
Markku Tuikka ja Juha Pirilä. Vaalivaliokunta teki syyskokoukselle ehdotukset
hal litukseen erovuoroisten ti lal le val ittavasta pu heenjohtajasta, jäsen istä sekä
esityksen varajäsenistä ja hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista.

Syyskokouksessa valiftiin hallituksen erovuoroisten titalle vuosiksi 202A-2421
varsinaisiksijäseniksi Margus Rebane, Henri Hellström ja Vesa Määttä sekä
varajäseniksi Tuomo Toikkanen ja Wilhelm Liljeqvist.

Vuoden 2A 1 B tilinpäät<iksen tilintarkastajina toim i 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.

TI EDONTUOTANTO JA VI ESTI NTÄ

Kalankasvattajaliitto tuottijäsenilleen 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 22kpl).

J äsentiedotteet ja muu tiedotustoiminta
Jäsenille läheteftiin kuusijäsentiedotetta sekä viisi muuta tiedotetta ajankohtaisista
asioista.

Kalankasvattajaliitto julkaisi sähköistä uutiskidettä. Uutiskirje ilmestyi seitsemän
kertaa. Sähköisen uutiskirjeen kautta viestintä voitiin toteuftaa reaaliaikaisena ja
aiempaa aktiivisempana. Liiton uutiskirje tavoittaa noin 400 alasta kiinnostunutta ja

sitä luetaan erittäin hyvin venattuna 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
omavalvorttäärt. https://www.kalankasvatus,filkalanvilielvn-omavalvonta/
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Kalankasvattajaliitossa toteutettiin Lohikalojen vesihomeen esiintyminen
suomalaisilla kalanviljelylaitoksilla ja esiintymiseen vaikuttavat riskitekijät -
hanke. Hankkeessa tarkasteltiin kotimaisten sisävesilaitosten vesihometilannetta
pääasiassa kolmen viimeisim män vuoden {20 1 6-20 18) ajalta, ka rtoittae n

ongelmaa samalla myös pidemmältä ajanjaksolta. Lisäksi hankeen toisessa
osassa kalanviljelylaitoksitta kerätyistä kala- ja mätinäytteistä eristettyjä
vesihomelajeja määritettiin morfologisestija 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 selvästierilaisia
kantoja. Ruokavirasto, Abo Academi, Jyväskylän yliopisto sekä
Luonnonvarakeskus jatkavat tutkimuksia vesihomeen parissa tämän hankkeen
pohjalta. hfips://www.kalankasvatus.filvesihomeonselmaa-kartoitettu-sisamaan-

kala nvi lielvlaitoksilta/

Kalankasvattajaliitto aloitti hankkeen: Hyvinvointia edistävä menettely ennen
teurastusta ia teurastuksen yhteydessä. Hankkeen tavoitteena on keråtä 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 selvi§styön: Pintavesien tilaluokituksen ja kalankasvatuksen
suhde. Hankkeessa avataan tilaluokitusprosessi kaikille osapuolille
ymmänettäväksija arvioidaan millä menetelmillä olisi tarkoituksenmukaisinta
tarkastella kalankasvatushankkeen vaikutuksia vesimuodostuman tilaluokitukseen.
Hankkeen kautta voidaan selventää kalankasvatustoiminnan roolia ja vastuita
suhteessa vesimuodostuman tilaan. Hanke jatkuu vuonna 2424.

Kalankasvattajaliitto osallistui yhteis§öpartnerina Luonnonvarakeskuksen
koord i noimaan vesivi §elyn innovaatio-ohjel maan.
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Suomen Kalankasvattajaliitto ry

Pasilankatu 2, PL175
0o,24L HELSINKI

Ftunnus 0468705-7

TULOSTASKELMA 10

31.12.20't8

VARSIHÄINEN TOTIT'INTA

Tiedotustoiminta
Tiedotustoi,minnan tuotot
Tiedotustoiminnan kulut

Tiedotustolminta yhteensä

Koulutustoiminta
Koulutustoiminnan tlotot
Koulutustoiminnan kulut

Koulutuctoiminta yhteansä

Hankkeet

Hankeawstuksel
Hankkeiden ostopalvelut

Yhteen$ä

Uarsinaisen toirninnrt y*lEistuotot fa -lrulut
Kulut
Henkilöstökulut

Henkilöstökulut yfrteensä

Poistot

Poistot yhteenså

Muut kulut
Muut kulut yfiteen§ä

Kulut yhteensä

Vars. tolm. yhtciset eråt yhterså

Tuotto-/kulujäåmå

VABfl].I}IAIIKINTÅ
Tuotot

Tuotot yhtaensä

Varainhankinnan kate

?uotto-/ksluiååmå

g 09t,93
-10 069,20

-977,37

14 311,00
-7 310,00
7 001,00

102151,76
-83 165161

18 986,15

-66 443,10

-955,29

-42 197,43
-109 595,82
-1 09 595 82

-84 596,04

102 225,00

102 225,0A

17 638,96

g 114,55

-9137,95
-23,40

I l 069,72
-15 897,50

-4 829,79

114 974,95
-66 793,70
48191,25

-69 454,54

-1 003,65

-44 871 ,57
-1 15 329,76
-115 329,76

-72 000,69

't08 375,00

108 375,00

s6 374,31



Suomen KalankasvattaJaliitto ry

Matmin kauppatie 26

00700 HELSINKt

Y-tunnus 0468705-7

Rahayksikkö EUFO

TULOSLASKELMA 7L

31.12.2019 31.12.2418

§IJOITUS. JA RA}IOITUSTOII'I}ITA
Tuotot

§ijoitustoiminnan tuotot yhteensä

Bahoituetoiminnan tuotot yhteensä

Tuotot yhteaneä

Kulut
Sijoitustoiminnan kulut yhteensä

Rahoitustoiminnan kulut yftteensä

Kulut yhteonså

§iioitus. ia rahoitustoiminta yhteensä

Tuotto-/ltululäimä

YLEISAVUSTUKSET

Yleisavustukser ytteensä

TILIK*I.'DEN TULO§

T|LTKATTDEH VLHlUrÄÅnÅ

't't 384,65

55,0'l

11 439,66

4609,22
-1227,13

-5 830,35

5 609,3'l

23248,27

0,00

23248,27

23248,7t

11 549,49

93,94

11il3,43

-4131,52
-1 652,76

-5 784,28

5 859,15

42233,46

0,00

42 283,46

42293,46
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Hahay{rsikkö EURO

TASE L2

3t-12.2419 3t.72.2418

V AST AAV AA

PYSYVÄT VA§TÅAVAT
Aineetomat hyödykkeet

Muut sineettomat hy6dykkeet

Ainseftom at hlrody,kkeet Yhteenså

Aineelliset hpdykkeet
Koneet ja kalusto

Aineellisat hyödykkeet yhteensä

Sijoilukset

Muut osakket ja osuudet

§ijoitukset yhteensä

Pyeyvtr vastaarat yhteenså

VAIHTUVAT YASTÅÅVÅT

§aamiset

Lyfiytaikaiset

Myyntisaamiset

Muut saamiset

Siirtosaamiset

Lyhytaikaiset yhteenså

Rahat ja pankkisaamiset

Valhtuvat vaetaavat yhteeneå

VASTÅAVÅA YHTEEHSå

435,93

435,93

74574,47
74 574,47

75 010,40

2 769,30

3,69

41 184,67

43 957,86

100,60

44 05E,46

119 068,86

809,97

809,97

591,a5

581,25

68147,51

68147,51
69 538,73

5 493,1 5

4,25

32 084,85

37 582,25

3 890,8'1

41 4n,A6

111 011,79

0,00

0,00
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TASE 13

31.L2"2018 37.77-2018

V AST ÅTT AV AA

Oi'A PÄåOilA
Aruonkorotusrahasto

Muut rahastot

Sååntöjen mukaiset rahastot

Toimintapäåoma (ed. tilikausien $iäämäaliiåiämä)
Tilikauden flijååmä/alijååmä
Oma påäomayhteenså

VIEHAS PÄÄOilA
Pitkäaikainen

Muut velat

Pilkäaikainen yhteensä

LYhY,taikainen

Lainat raho{tuskitoksilta
Ostovalat

Muut Yelat

Siirtovelat

Lyhytaikainen yhteenså

Vieras pååomayhtsircå

VASTATTAYAA YHTEEH§Ä

23 031,19

1 345,50

43 237,90

23248,27
g0 862,85

1771,76
1 771,78

8152,66
1027,40

857,62

16 396,57

26 494,25

28 2t)6,01

119 SE,E6

16 6A4,22

1 345,50

I 004,44

42 233,46

6t 187,62

1 771,76

1 771,76

v 852,34

15 762,61

838,66

23 598,80

48 A52,41

49 824,17

11 1 0.1 1,79
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Rahayksikkö EURO

TALOUSARVIOVERTAILU

Toteutunut Talousarvio Toteuman
1.1.2019- 1.1.2019- vertailu lalous-

31.12"2019 31.12.2019 arvioon

t4

VARSINAIHE,{ TOIIIINTA
Tiedotuetoiminta

Tiedotustoim innan tuotot

Tiedotustoim innan kulut

Tiedotustoiminta yhteen§ä

Koulutu§toiminta
Koulut rstoiminnan tuotot

Koulutustoiminnan kulut

Koulutustoiminta yhteensä

Hankkeet

Hankeavustukset

Hankkeiden ostopalvelut

Yhteensä

Varsinaisen tsiminnan yhteistuotoi ia -kulut
Kulut
Henkilöstäkulut

Henkilöstökulut yhte€nså

Poistct

Poistot yhteenså

Muut kulut
Muut kulut yfiteenså

Kulfi yhteeflså
Vars. toim. ytrtei*t erät yht*nsä

Tuotto-ll«ulutffirfiä

VARAINHANKINTÅ
Tuotot

Tuotot yhteenså

Varainhankinnan late

Tuotto-lkululååmä

I091,83
-10 069,20

-977,37

14 311,00
-7 310,00

7 001,00

't02151,76

-83165,6'l

18 986,'t5

-66 443,.10

-s55,29

-42 197,43

-1 09 595,82
-109 5S5,82

-84 586,04

'102 225,00

1A2 225,00

17 638,96

I 300
-17 000

-7 700

10 000
-13 000

-3 000

40 000
-20 000

20 000

-2,240/"

40,77 V"

-fl7,31 0/"

43,11 0/o

-43,77 Y"

-333,37 0/"

155,38 %

315,83 öÅ

-5,A7 y"

-19,11 0/.

218.43 0/o

26,45 V"

-5,37 "/"
-5,37 "/"

-20,58%

1,06 Yo

1,06 %

-429,09 %

-82140

-300

_?? e7n

-'t15 810
-1t5810

-106 510

101 150

101 150

-5 360
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Rahayksikkö EURO

TALOUSARVIOVERTAILU

Toteutunut Talousarulo Toteuman
1.1.2079. 1.1.2019- vertailutalous-

31.12-2019 31.12.2013 arvloon

15

SIJOITU$, JA RAllOtTUSTOlMltrlTA

Tuotot
Sijoitustoiminnan tuotot yhteensä

ff ahoitustoiminnan tuotot yhteensä

Tuotot yhteenså

Kulut
Sijoitustoiminnan kulut pteensä
Rahoitustoim innan kulut yhteensä

Kulut ytteensä
Slioltue, la raholtustolminta yhteensåi

Tuotlo./kululåilmä

YLEISAVUSTUK§ET
Yeisawstukset y&teenså

TILIKAUDEN TULO§

TILIKAUDET{ YLts'fi*'ÄåHå

11 384,6§

55,01

11 439,6§

-460,3,22

-1n7,13
-5 830,35

5 609,31

23248,27

0,00

23248,27

23248,27

11 260

100

11 360

-4 500
-1 500
-6 000

5 360

0

0

0

0

1,11 V"

-44,99 o/"

o,7ov.

2,29Vo

-18,19 %
-2,83Y"
4,65!"

0,00 %
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TIITETIEDOT

Til inpäätöksen laatimisperiaatteet

Tilinpäåtäs on laadittu noudattaen pienyri§kelle asetettuja vaatimu ksia.

§aamisten Ia raholtusaruopaperelden sekä velkclen aryostusperiaatteet

Saarniset, rahoitusarnopaperit ja muut sellaiset rahoitusvarat sarnoin kuin velat on arvostettu KPL 5 luvun

2 §:n mukaisestl.

Pysyvien ja vaihtuuien vastaavien aryostamisessa ja jakeottamisessa noudatetut

Tilinpäätiis on laadittu noudattaen pien- ja mikroyri§ken tilinpäätösasetuken 3 luvun 1 §:n 2 ja 3

momentissa säädet§jä arvostamisen ja jaksottamisen olettamaperiaatteita ja -menetelmiä.

Anronkorotuks€t

Kirjanpitolain 5 luvun 17 Kirjanpitolain 5 luvun 17 §:n tarkoittamia arvonkorotuksia on tehty
pysyviin vastaaviin kuuluvien sijcitusten tase-erään muut osakkeet ja osuudet.

Arvonkorotusrahasto

Arvonkorotusrahaston muutokset tilikauden aikana

Anrcpaperit

til[kaudcn alussa t0gHl,z2
+ lisäykset 6

tilikauden lopussa 23 A31,18

Arvopaperierittely
Hankinta-arvo-olettarna Mar*kina-arvo

Elisa 0yj, 610 kpl 1002,82 30 042,50

Pysyvien vastaavien siioitusten Elisa Oyj:n osakkeiden arvo on tilinpäätöksesså 24 034&l euroa

Kirjanpitoarvo ennefi arvokorotusta oli 1002,82 euroa.

Tilinpäätöksen kirjanpitoan o on laskettu vähentiimällå tilinpäät{ishetken markkina-aruosta ZA% "
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Henkilöstö

Tilikauden aikana yhtiön palveluksessa on ollut keskimäärin t henkilö.

Vakuudet ja vastuusitoumukset

Lainat rahoiturlaitolailta

Nordea Pankki §uomi Oyj,
tililuotto 0145030-00113984

3t.l2,20t9 Vakuus
8 752,66 Erityisvakuus, As Oy

Cygnaeuspuisto os. 97-260

Tositelaji

92

09,13,74

39,5O,ga

27,45,46

50,55,56

01, 08

§äily§stapa

5ähköisesså muodossa

Sähköisessä muodossa

Sähköisessä rnuodossa

§ähköisesså muodossa

Sähköisessä muodossa

Sähköisessä muodossa

Sähköisessä muodossa

Säilytystapa

Sähköisessä muodossa

Sähköisessä muodossa

Sähköisessä muodossa

Sähköisessä muodossa

Sähköisessä muodossa

Sähköisessä muodossa

Sähköisessä muodossa

Luettelo kirjanpitokirjoista, tositelajeista sekä säilytystavoista

Päiväkirja

Pääkirja

Myyntireskontra

Ostoreskontra

Palkkakirjanpito

Tilinpåätös

Tase-erittelyt

Jaksotustositteet

Muistiotositteet

Myyntitositteet

Ostotositteet

Palkkatositteet

Pankkitositteet

Iiitetietotositteet
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ffi CrrntThornton

Revico Grant Thornton Oy

PLIP O Box 18

Tietokuja 4

Fl-00330 Hersinki

T +358 g 5i 2 3330

F +358 I 458 0250

TI L I NTARKASTU S KE RTO M US
Suomen Kalankasvattajaliitto ry:n jäsenilte

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olemme tilintarkasianeet Suomen KalankasvallaJaliitto ry:n (y-tunnus A468705.7) tilinpäätöksen
tilrkaudelta 1.1.-31 12.2a19. Titinpäätös sisä[åå taseen, tuloslaskelman ja liiteliedot.

Lausunronan-rme esitämme, että lilinpäätös antaa oikean Ja riitlävän kuvan yhdistyksen iciminnan
luloksesta la taloudeliisesla asemasta Suomessa volmassa olevien tilrnpäåtöksen laattniisia kosksvien
säännoslen mukaisesti ]a täy11äå Iakisääteiset vaatinrukset.

Lausunnon perustelut

Olemme sdorittareel tiliatarKastukse'1 -Quomessa noudalettavan irvvar tilinta.r-astustavan mukats€sti
HWån ti intärkastuslavan rrLKats:a uelvo,i sLuksiäm-e <-{ataan iar(ernfilit Kchsassa -fiilnlarkastajan

velvallisuudet hiinpAäiAk-ser) ötr-.larkasiirkss.cae Olernne n poilrI.aiicrr a yhc s:ykSestå n iden Suomessa
noudatettavien eeti,lsten vaair.,Yt\isien mrl(aisesti. jotKa kosk?vat suorrtamaamme iiiiniar(astusla.la
olemme täyttäneet muut näiden våa1!rnusten nrukaiset eettiset velvotlisuutemme. Käsityksernme
mukaan olemme hankk neei lausuntomme perustaksi tarpeeliisen määrän tarkoitukse€r sovel.iuvaa
trlintarkastusevidenssiå

Tilinpäåtöstä koskevat hallituksen velvollisuudet

Ilallitus vastaa tilinpåätöksen laahmisesta siten. eltä se antaa oikean 1a riittävån kuvan Suomessa
voimassa olevien tilinpaätoksen Iaatrmrsta koskevien säännösten mukaisestijå täyttäå lakisååteiset
vaatimukset. Hallitus vastaa myös seilaisesta sisäisestä vaivonnasta,.ionka se kåtsoo tärpeelliseksi
voidakseen laatia tilinpEatök*n, jossa ei ole väärinkåylöksestä tai virheeslä johtuvaa otennaista
virheellisyyttä.

Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan veLvcilinen ai'vioimaan yhdistyksen kykyå iatkaa toimintaansa la
soveltuvissa tapauk§issa esittämään seikal, jorka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen Ja siihen, että
tilinpäätös on laadiltu toiminnan jatkuvuuteen perustuen Tilrnpaätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen
perustuen. påitsijos yhdistys aiotaan purkaa tai sen ioiminta lakkautlaa tai el olemLUta realistisla
vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tjlintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkiå kohluullrnen varmuus siitä onko tilinpäälöksessä kokonaisuutena
väärinkäytöksestä tai virhe€stå johluvaa olennarsta virheellisvyttä, sekä antaa tilintarkastusker.lomus,

Audil FirmlTrf in!arkastusyhteilolRsvisionssåmmanslutnrng
i\retbci frrr of firant fhrrnton tni!.nEtr,n2t i t:r

Hqw.gränlthornton,ri
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joka sisältäå lausunlomme. Kohtuullinen värmuus on korkea varmuustaro, mutta se et ole tae siiiä, että
olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvån tllinl€rkastustayan mukaisesti sUoritettåvassa
tilrnlarkastuksessa, Virheellisyyksiå voi aiheutua väårinkäylöksestä lai virheestä, ja nilden katsotaan
olevan olennai§iä, jos niiden yksin tai yhdessä vöisr kohtuudella odottåå vaikullåvan taloude llslin
päålöksiin, joita käyttäjät tekevät titinpåätök§en perusreeila.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkaslukseen kuuluu, eltå käylämme ammatillista harkin,taa.ja
säilytåmme ammafillisen skeptisyycien koko tilintarkastrrksen ajan. Lisäksi:

r Tunnistamnte ja arviormme väärinkåytöksestä läi virheestä johtuvat lilinpäätöksen olennaisen
uirheellisyyden riskit. suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihrrr vastaavia
tilintarkastuslaimenpitertä 1a hankimme lausuntomme perustaksi tarpeeltisen maårän tarkoitukseen
soveltuvaa tilinlarkastuseviden§siä. Riski siitä, että väårinkäytökseslä johtuva olennainen
virheellisyys läå h€vaitsemalta, on suurempi kuin riski slitä, etiå virheestd johluva olennainen
virheelitsyys jäå havaitsematta, sillä våärinkäytökseen voi liittyä yhterstoimintaa, vaärenlämrs1å,
lietojen lahallista esittämättä jåttåmiBtå tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan
sivuultamiSta.

' MLrodostamme käsityksen tilintarkasluksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta
pystyåksemme suunnittelemaan olosuhleisjin nähden asranmukaiset lilintarkastustoimenpiteet multa
emrne sitnå terkoiluksessa, ettå pystyisirnme anlamaan lausunnon yhdistyksen sisarsen vajvonnan
tehokkuudesla.

' At'vioimme sovelletiu.jen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuulla sekå iohdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tielo.len kohtuuliisuutta

' Teemme iahtopäätÖksen siitä, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia titinpåätös perustuen
oletukseen toiminnan iatkuvuudestä, ta leemrne hankkimamnre lillrtarkaslusevidenssin perusteella
johtopäätoksen sirlä, esiintyykö se laista tapahlunriin tai olosuhteisirn liittyvää olennaista
epåvarmuutta joka voi antaa merkiltävää aihetta epäillä yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa. Jos
johtopäätöksemme on, efrå oiennaista epävarmuutta esiintyy, meidån täytyy kiinnittää
tilintarkastuskertomuksessamme luki.jan huomiota epåvarmuutta koskeviin tiljnpäåtoksessä
esiteltåviin tietoihin tai. jos epävarmilu.tia koskevat liedot eivät ole ri ttäviå, rrukaultae lausuntomme
JohtopäätökSenlme perustuval tilrniarkastuskertonlukSen anlarnispäivään mennesså hankiiluun
f.ilintarkastusevidenssiin Vastaisei tapahtumat tai olosuhteet voivai kuitenrin johtaa sijhen, ettei
yhdistys pysty jatkamaan toimrntaar.rsa.

' Arvioimme tilinpäälöksen, kaikki t:iinpåatcksessa esit:avdt tieool mukaan lu<ier. y eistä
esittämistapaa, rakennetta1e sisaltcä a sitä krvastea(o trlnpäatos se- perJstara ole'ria i(elcimia
Ja tapahtuntia siten. että Se anlea cikea" la riiflavån kuuan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnrleilusla laaruugesta ia
ajortuksesta sekä merkiltävistä tillntarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset stsarsen valvonnan
merkiltåvål puutleellisuudet, jolka iunnislamme tilintarkastuksen aikana.

M uut raportointivelvoitteet

Muu informäatio

Halliius vastaa muusla informaatrosla Muu informaatio käsittåå tcimrntakertomukseen sisältyvän
informaation. Tilinpåätostä koskeva lausuntomme ei kata mur-rta informaatiota.

Velvollisuutenanlme on lukea toit'nintakertomukseen sisältyvä informaatio tilinpååtöksen tilintarkastuksen
yhieydessä ia tätä tehde§sämme arvioida, onko toiminlakertomukseen sisältyvä informaatio olennaisesti
ristiriidassa tilinpäätÖksen tai tilintarkastusta suorileltaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai
vaikultaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä Velvoilrsuutenamme on lisäksi arvioida, onko
toimintakenomus laadiflu sen laatimrsEen sovelleflavien säännösien mukaisesli

Audit FirfiilTil intarkGtusyhtei$1Revl+ionssa mff aii5liltoirg
h'l3r tr* fifal o' Gr:nt Tno. ,lrrr fi1e-nåli.J-r3t Ltd

tW.gräntlhornton.li
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Lausunlonamme esilärnrne että toimintakertomuksen ja tilinpåätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että
toimintakeilomu§ on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen soyellettavien säannösten rnukaisesti.

Jos teemme suorittamarnme työn perusleella johtopåätöksen, etta toimintakertornukseen srsaltyvässä
informaaliossa on olennainen virheellisyys, meidän on raporloitava tåstå seikasta Meillä ei ole tämån
asian suhteen raportoitavaa,

Helsingissä 12 maaliskuuta Z0ZA

Revico Grant Thornton Oy

Ti lintarkastusyhteisö

Camilla Viherlaakso
KHT
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Suomen Kalankasvattajaliitto ry
I Finlands Fiskodlarförbund rf

KALANKASVATTAJALI I TO N VT SI O

Kalankasvattajaliitto on vaikutusvaltainen ja arvostettu vesiviljelijöiden
edunvafuoja.

Kalanviljelijöitä arvostetaan ja heidän kasvattama kala tunnetaan
ekotehokkuudesta, terveel lisyydestä, tu rvallisu udesta ja laad usta.

Suomessa on menestyvä, monipuolinen ja kilpailukykyinen kalanviljelyelinkeino,
joka huomioidaan tasavertaisena muun elintarviketuotannon rinnalla Suomen
ympäristö-, elinkeino- ja ruokapolitiikassa ja sen toimeenpanossa.

KALANKASVATTAJALTTTO N TO TMTNTA 2A21

Toiminnan painopisteet
Kalankasvattajaliitto edistää ja kehittää vesiviljelyn toimintaedellytyksiä, tekee alaa
koskevia aloitteita ja esityksiä, antaa lausun§a, toteuttaa vesiviljelyn tiedotusta,
jäsen neuvontaa 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.

Kal a n kasvattajal iittoa uud istetaan vastaamaan aiem paa parem m in jäse nte n

tarpeita. Kehitetään jäsenpalveluita ja -etuja niin, että ne entistä paremmin
palvelevat jäsenten elinkeino- ja yritystoimintaa.

,-. AVAINTAVOITE: Vesivili elyn toiminhedelly§sten turvaaminen i a

vahvistaminen
Toimen piteet kohd istuvat ed u nva lvontaan, kou lutu kseen ja yritysten
toim intaedellytysten kohentamiseen.

Toimenpiteet

ED U NVALVA NTA KOH DI STETAAN YDI N KO HTII N

Vaikutetaan ennakaivasti poliittiseen päätöksentekoon kotimaassa ja EU:ssa.

Vaikutetaan yhdessä muiden kalatalouselinkeinojärjestojen kanssa kotimaisen
kal an edi stämisohjelm an tai meenpanoon ja sen vaikuttavu uden seurantaan.
Kalatalouden pitää pystyä jatkossa fuoffamaan nykyistä enemmän kalaa. Yhtenä
hallituspolitiikan läpikäyvänä osana tulee olla kestävän luonnonvaratalouden
edistäminen.
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Vaikutetaan ympäristönsuojelulakiin ja muuhun sääntetyyn alaan kohdistuvien
ve lvo itte i d e n j a raj o i t u ste n ko ht u u I I i st a m i s e k s i

Vaikutetaan ekologisiin kompensaatioihin koskevien petisääntöjen luomiseen.
(ltämerirehu ja muut ratkaisut)

Vaikutetaan ennakoivasti kotimaisiin ja kansainvätisiin potitiikkasisättöihin, kuten
ympäristG ja luonnonvarapolitiikkaan sekä ilmasto- ja energiapolitiikkaan.

ELI N KEI N ON TOIMI N TAEDELLYWKS I Ä PARAN N ETAAN

Ed i stetä ä n ru o a n tu ota n n o n ki I p a i I u kyvy n p a ra n t a m i sta ka I a nv i lj e t y n ke stävyyd e n,
ruokaturuallisuuden ia laadun kaufta. Viestitään suomalaisen kalanvitjetytuotannon
vahv u uksi sta j a e kologi su ude sta.

Lisätään eri kohderyhmien kuten lupaviranomaisten, yritysten, hattinnon ja
kuluttaiien tietoa liiketoimintaedellytyksistä sekä toimintojen vaikutuksista
merialueella.

V a rm i steta a n e ri tu ota nto m u otoj e n ta s a p u o I i n e n ko h te I u s ä äd ö ks i ä soye//effaessa.

Vaaditaan, että energiaveropalautukset otetaan käyttöön ja tuetaan investointeja
vi$elylaitosten ympäristöystävällisyyden parantamrseksiia tuotannon tehokkuuden
lisäämiseksi.

Tuodaan esiin ia vaikutetaan siihen, että kalankasvatuksen tarpeet otetaan
huomioon vesien ia merien aluesuunnittelussa, kalatalousatueiden käyttö- ja
hoitosu u n n itel mi ssa sekä vesienhoitosu unn ite{ missa. A saili stutaa n
ohiausryhmätasolla suunnitteluun siitä, miten eri kasvatusvaiheet tutisi sijoiftaa
parhaiten toimintaan saveltuville rannikko- ja merialueitte (useita hankkeita).
vaikutetaan u u sien vesial u eiden saantii n eri n keinon käyttöön
m e ri al u e su u n n ittel u ryhmrssä.

Asailistutaan u ude n vesivi ljelystrateg i an laadintaan.

2. AVAINTAVOITE: Kalamarkkinoiden vakaus lisääntyy ja tuotannon arvo
kasvaa

Toimenpiteet kohdistuvat kotimaisen kalan markkinoita koskevan edunvalvonnan
tehostam iseen ia toim ialaa koskevaan ku luttajaviestintää n. Toimenpiteitä
toteutetaan yhteistyössä Pro Kalan kanssa Markkinoinnin innovaatio-ohjelman
kautta.
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Toimenpiteet

Edistetään vastuullisestituotetun kalan tarjonnan kehittymistä ma*kinoiden
kysyntää vastaavaksi.

Luodaan suomalaiselle, vastuulliselle kalankasvatukselle vahva asema ja tunnettu
brändi.

Kerätään ja välitetään jäsenille ajantasaista tietoa kotimaan ja maailman
kal a m a *ki n ati I a n te e sta.

Li sätään kalanvi ljelyn aruostu sta ja al an houkuttelevu utta positiivisell a
kuluttajaviestinnällä sekä lisätään kuluttajien tietoisuutta osta- ja kulutusvalintojen
v a i ku tu kse sta ka I a n v i lje ly n a ruo ketj u u n j a y rity sto i m i nt a a n.

KALANKASVATTA'AII ITON YDINTOIMINNOT

fäsenpalvelut
Kalankasvattajaliitto tarjoaa asiantuntemusta jäsenten ja sidosryhmien käyttöön.
Liitto tuottaa jäsenten käyttöön tietoa markkinoiden ja kuluttajien odotusten
muutoksista.

Edistetään viljelijöiden osaamista, yhteistyötä, työssä jaksamista sekä
yhteisöllisyyttä koulutuspäivien avulla. Järjestetään ajankohtaisaiheita käsittelevät
kevät- ja syyskoulutuspäivät sekä tarvittaessa muuta koulutusta liiton jäsenille.

Liitto hyödyntää koulutuspäiviä, muita jäsenten tapaamisia sekä sisäistä viestintää
luottamushenkilöiden ja jäsenistön akivoimisessa, jäsenistön ja liiton yhteistyön
tiivistämisessä ja liiton vaikuttavuuden lisäämisessä.

Liitto parantaa etäosallistumismahdollisuuksia tilaisuuksiin.

Kohd istetaa n h uom iota kalatalo udenkou lutuksen järjestäj ien ja
elinkeinonharjoittajien yhteistoiminnan kehittämiseen.

Tiedotetaan Euroopan meri- ja kalatalousrahaston mukaisista
rahoitusmahdollisuuksista yhdessä sidosryhmien kanssa.

Otetaan käyttöön säännölliset etäkeskustelumahdollisuudet ("teemaillat") jäsenten

kanssa.

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.
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Edunvalvonta ia 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.

Ka la nkasvattaja I i itto vaikuttaa E u roopan u n ion i n päätoksentekoon laajan
yhteistyöverkoston kautta.

Edunvalvontayhteistyötä tehdään kalatalouden ja elintarviketuotannon järjestojen
kanssa. Selvitetään yhteistyön syventämistä MTK:n kanssa sekä mahdollisuuksia
tehostaa ed u nvalvonnan vaikuttavuutta tämän avu I la.

Keskeiset toimintaryhmät asiakokonaisuudet ia yhteistyötahot
Maa- ja metsätalousministeriön koolle kutsuma elinkeinokalatalousryhmä, jossa

vaikutetaan ministeriön toimenpiteisiin alaa kohtaan.

Vesiviljelyn kehiftämisryhmä, jossa osallistutaan Euroopan meri- ja

kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman arviointiin ja ennakointityöhön, sekä
tehostetaan elinkeinoon vaikuttavien tahojen väl istä tiedonvai htoa ja syvennetään
lupia myöntävien viranomaisten tuntemusta alan keskeisistä ongelmista ja
keh ittäm ismahdol I isuuksista.

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston 2014-2A20 seurantakomitea sekä Euroopan
meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmaa valmisteleva työryhmä,
joissa seu rataan ja vaikutetaa n toim intaohjelman toimeen panoa.

Kalatautien asiantuntijatyonä kehitetään toimintamuotoja ja yhteisty<itä elinkeinon,
tutkimuksen ja viranomaisten kuten MMM:n ja Ruokaviraston kanssa sekä
geenivaraneuvottelukunnan työryhmässä osallistutaan geenivarojen suojelua ja
kestävää käyttöä koskevien strategisten linjausten valmisteluun.

Kalankasvatuksen edellytysten turvaamiseen vaikutetaan yhteistyössä

valtionhallinnon kanssa mm. seuraavin tavoin: Kalavaltiohanke, Vesien- ja
merenhoidon yhteistyöryhmät (YM/elyt); HELCOM (MMM/ FEAP)

KALANKASVATTAJATI ITON RE SURSSTT

Talous ia varainhankinta
Liiton talouden perusta ovat jäsenmaksutulot. Muita varainhankinnan keinoja ovat
hankkeiden toteuttaminen tai niissä partnerina toimiminen.
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Henkilöstö ia osaaminen
Järjestellään ja mahdollisesti lisätään henkilöstöresursseja edunvalvonnan ja
viestin nän tehostamiseksi.

TIEDONTUOTANTO JA VIESTINTÄ

Liiton sisäinen viestintä
Kalankasvattajaliitto tiedottaa jäsenilleen alan ajankohtaisista asioista
sähköpostitse ja kirjeitse.

Kalankasvattajaliitto julkaisee sähköistä uutiskirjettä. Uutiskirje kerää vesiviljelyn
tärkeimmät uutiset käteviksitietopaketeiksi. Uutiskirje ilmestyy 7 kerlaa vuodessa,
tarvittaessa useamminkin.

Liiton Ulkoinen viestintii
Kalankasvattajaliitto ottaa kantaa sekä antaa lausuntoja. Liitto lisää kuluttajien
tietoisuutta kotimaisesta kalanviljelystä. Liitto viestiifaktapohjaisestija
asiantuntevasti eri kanavilla elinkeinosta ja sen vastuullisista käytännöistä sekä
tekee kalankasvatuksen ekolog isen kestävyyden nä§väksi ruoan
ilmastonvaikutuksista puhuttaessa.

Kalankasvattajaliitto kehittää ja lisää ulkoista viestintää ja vaikuttamista viestinnän
keinoin.

HANKETOIMINTA

Osallistutaan sidosryhmien hankkeisiin kumppaneina ja ohjausryhmien jäseninä.

Osallistutaan entistä enemmän lnnovaatio-ohjelmien toimintaan.

Va lm istell aan ja haetaa n ra hoitu sta viesti ntä ha nkkeeseen. Ra hoituksen
va rm istuttu a tote utetaan laala viesti ntä h a n ke.

Tarpeen vaatiessa valmistellaan ja toteutetaan päättyvien hankkeiden tulosten
edellyttämistä jatkotoimenpiteistä tuoreilla hankeaihioilla täydennetty hanke tai
muuhun ajankohtaiseen aiheeseen liittyvä hanke.
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