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Katsaus nykyisen Vesiviljelystrategia 
2022 toteutumiseen

Luonnonvarakeskus on helmikuussa 2021 alustavasti 
arvioinut strategian toteutumista. 
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Vesiviljelystrategian visio ja strategiset päämäärät 
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Vesiviljelytuotannon kehitys 2015-2019

Manner-Suomi Ahvenanmaa

Manner-Suomen tavoitteiden
toteutuminen 

Tuotanto: 
Tavoite 3 2022:       20,0 milj. kg
Toteuma  2019:         7,9 milj. kg 

Tuotannon arvo mäteineen: 
Tavoite  3 2022:     100,0 milj. €
Toteuma   2019:  n.  40,0 milj. € 

Tuotannon arvo kerrannais-
vaikutuksineen:

Tavoite 4    2022:     350,0 milj. €
Toteuma     2019: n. 180,0 milj. € 

Lähde: Luken vesiviljelytilasto

Tavoitteet 1, 3 ja 4. Tuotantomäärän ja –arvon kasvu
Mittarit: Tuotannon määrä, arvo ja kerrannaisvaikutus



Tavoitteet 1 ja 3: Tuotannon määrä ja kasvu
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Koko maa
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Lähes kaikki vesiviljelystrategiassa esitetyt toimenpiteet on toteutettu.

Vesiviljelytuotannon laskeva trendi on saatu käännettyä kasvuun. Uusia lupia
on myönnetty sekä perinteiseen tuotantoon että kiertovesikasvatukseen,
mutta syntynyt lupakapasiteetti ei ole vielä realisoitunut tuotannoksi.

Vesiviljelyn ympäristövaikutuksista ja niiden hallinnasta on syntynyt paljon
uutta tutkittua tietoa, mutta tiedon soveltaminen käytäntöön kasvun aikaan
saamiseksi on ollut tavattoman hidasta.

Keskeisimmät johtopäätökset
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Toimintaympäristö ei ole vielä yrittäjän näkökulmasta kasvuun kannustava.

Vesiviljelyn ympäristökestävyys on kehittynyt merkittävästi. Kehityksestä on
entistä tehokkaammin tiedotettava alan ulkopuolelle, jotta asia tiedostetaan
laajemmin ja toimialan yhteiskunnallinen hyväksyttävyys kasvaa.

Vesiviljelyteknologiat kehittyvät maailmalla hyvin nopeasti. Kansainvälistä
kehitystä tulee seurata, tutkimukseen tulee edelleen panostaa ja erityisesti
nopeasti teknistyvän toimialan koulutusta tulee vahvistaa.

Keskeisimmät johtopäätökset



Manner-Suomen vesiviljelystrategia 2030

• Euroopan unionin yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevan asetuksen 
1380/2013 mukaan jäsenvaltioiden tulee laatia strategiat kestävälle 
vesiviljelylle.

• Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston 2021-2027 
(xxx/2021) mukaista tukea voidaan myöntää vain sellaisille toimille, 
jotka ovat kansallisen vesiviljelystrategian mukaisia. Komission 
antamat suuntaviivat vesiviljelylle ulottuvat vuoteen 2030.

• Uusi vesiviljelystrategia on siksi tarpeen laatia koko tulevalle 
rahoituskaudelle 2021-2027, jonka toimeenpano päättyy vuonna 
2029.



Vesiviljely 2030 – kestävän kasvun toimiala

Vesiviljelyala tuottaa kuluttajakysyntään vastaten 
korkealaatuisia ja vastuullisia elintarvikkeita ja on tärkeä osa 
Suomen huoltovarmuutta.  

Vesiviljelytuotanto on noussut 25 000 tonniin ja kasvatetun 
kalan kotimaisuusaste yli 50 prosenttiin. Toiminnan kasvu ei 
vaaranna vesien- ja merenhoidon tavoitteiden saavuttamista.

Visio



Vision mukainen kestävä kasvu

Kotimaisen kalan 
edistämisohjelman tavoite 
50 milj. kg vuonna 2035 ml. 
Ahvenanmaa



Vesiviljelystrategian strategiset valinnat

1.  Kilpailukykyinen ja kasvuun kannustava toimintaympäristö

2. Kestävyys ja vastuullisuus

3. Kalojen hyvinvointi ja terveys



Kilpailukykyinen ja kasvuun kannustava toimintaympäristö
Rahoituksen myöntäminen investointeihin, tutkimukseen ja innovaatio-ohjelmiin, 
sijainninohjaussuunnitelman päivittäminen, päästöperusteiset luvat, vesistövaikutusten 
mallintaminen, itämerirehun kattava käyttö, valtion vesialueiden käyttäminen vesiviljelyyn, 
alennetaan sähkövero, viennin edistäminen etc.

Kestävyys ja vastuullisuus
Ylläpidetään ja parannetaan vesiviljelyn matalaa ominaiskuormitusta ja hiilijalanjälkeä sekä hyvää 
rehutehokkuutta, vesien hyvän tilan tavoitteiden saavuttaminen ja ylläpitäminen varmistetaan 
lupaprosessissa painottaen ennakoitavuutta ja johdonmukaisuutta, elinkaarianalyysi 
vesiviljelytuotteille, luodaan kannustimia ravinnepäästöjä vähentäville toimille, määritellään 
itämerirehu etc.

Kalojen hyvinvointi ja terveys
Toteutetaan kalojen hyvinvointiohjelma, suunnataan tutkimus- ja kehittämistoimia hyvinvointia 
koskevaan tutkimukseen, kalatautitilanteen hallitsemiseksi ja hallinnan ennakoimiseksi.

Strategisten valintoja toteutetaan 27 toimenpiteellä



Valmisteluprosessi

- Vesiviljelystrategia 2030 on valmisteltu alan sidosryhmien 
kanssa vesiviljelyn kehittämisryhmässä

- Tarkoitus on lähettää strategialuonnos lausunnoille 
lokakuussa ja yhdessä Euroopan meri-, kalatalous- ja 
vesiviljelyrahaston Suomen toimintaohjelman kanssa 
komissiolle vuoden 2022 alussa

- Ahvenanmaa laatii oman strategiansa



Kiitos


