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TOIMENPIDEALOITE KALANVILJELYN EDISTÄMISEKSI JA KOTIMAISEN KALANREHUN KEHITYSTYÖN 

JATKUVUUDEN TURVAAMISEKSI  

Ruokakriisi, huoltovarmuus ja ruokaomavaraisuus ovat nyt korostetusti esillä. Tasavallan 

presidentti Sauli Niinistö kiinnitti asiaan huomiota. Kalaomavaraisuus on pudonnut 

Suomessa hälyttävän alhaiseksi. Enää alle viidesosa ruokapöytiimme ostetusta kalasta on 

kotimaista. 

Allekirjoittaneet viittaavat keväällä lähetettyyn vetoomukseen ja esittävät välittömästi 

tarttumista toimenpiteisiin, joilla   

1. Otetaan käyttöön kalanviljelyn mahdollisuudet ruokahuollon vahvistajana ja 

kalaomavaraisuuden lisääjänä  

2. Luodaan kilpailukykyinen ja kannustava toimintaympäristö tuomalla elinkeinopolitiikka 

ympäristöpolitiikan rinnalle kalankasvatusta koskevassa päätöksenteossa  

3. Varmistetaan kotimaisen kalanrehunvalmistuksen ja rehujen kehitystyön jatkuvuus  

4. Yksinkertaistetaan ja uudistetaan vesiviljelyalaa koskevaa sääntelyä 

 

Vesiviljelyala tarjoaa hallinnolle yhteistyötä konkreettisten ja tehokkaiden työkalujen 

löytämiseksi kalanviljelyn nopeaan lisäämiseen sekä kalaomavaraisuuden ja ruokaturvan 

parantamiseen. Samalla lisätään kalatuotteiden vientimahdollisuuksia, vahvistetaan 

kauppatasetta ja tuetaan kansanterveyttä. 

Kalankasvattajat ovat valmiita tuottamaan kestävästi kuluttajien, kalanjalostajien ja 

elintarviketeollisuuden haluamaa puhdasta ja terveellistä sekä turvallista ja laadukasta 

kotimaista kalaa. Hallinnon on annettava siihen mahdollisuus. 

 

Kalaomavaraisuuden tehokas ja nopea lisääminen on mahdollista. Nykyaikainen, 

kotimainen kalankasvatus on kestävää toimintaa luonnon ehdoilla. Kalanviljely on 

ilmastoystävällinen ja ekologisesti ylivoimaisen tehokas tapa tuottaa eläinproteiinia. 

Tutkimukset osoittavat kalankasvatuksen kuormituksen häviävän pieneksi, vain yhden 

prosentin luokkaa kokonaiskuormituksesta. Vesien- ja merenhoidon sekä 

kalanviljelytuotannon lisäämisen tavoitteet eivät todellakaan ole vastakkaisia. 

 

Kotimaisen kalanviljelyn rajoittaminen ei ole kansantaloudellisesti kestävää, saati 

järkevää, kun samanaikaisesti ulkomaista kasvatettua kalaa rahdataan suomalaisten 

ruokapöytiin. Tuontikala vie työpaikat ja eurot ulkomaille. Kalan vuotuinen kauppatase on 

pitkään ollut negatiivinen. Tänä vuonna vaje ylittää 400 miljoonaa euroa.  

 

 Kalatalouden tuotantokustannukset ovat jyrkässä nousussa. Hintatasoa määrittelee 

norjalainen tuontikala. Kotimaisen kasvatuksen lisääminen toisi vakautta hintoihin. 

 

Enemmän kotimaista kalaa ruokapöytiin haluavat niin kuluttajat kuin poliittiset päättäjät. 

”Kotimaisen kalan edistämisohjelman” tavoitteena on nostaa vesiviljelyn vuosituotanto 50 

miljoonaan kiloon vuoteen 2035 mennessä. ”Vesiviljelystrategian” tavoite on nostaa 

vuosituotanto Manner-Suomessa 25 miljoonaan kiloon vuoteen 2030 mennessä.  



Edistämisohjelman tavoitteen saavuttaminen vaatii 2,7 miljoonan kalakilon lisäystä 

tuotantoon kunakin ohjelman jäljellä olevana vuotena. Jokainen niistä vuosista, joina 

lisäystavoitteeseen ei päästä, kasvattaa jäljellä olevien vuosien lisäystarvetta.  Jätettyjen 

lupahakemusten määrä ei ole realistinen mittari tavoitellulle tuotannon lisäykselle. Aikaa 

hakemuksen jättämisestä ensimmäisen tuote-erän myyntiin kuluu 4–7 vuoteen. Jo nyt on 

olemassa todellinen vaara tavoitteena siintävän maalin karkaamiselle. Matka omavaraiseksi 

kalavaltioksi on todella pitkä eikä sitä voi viivyttää yhtään lisää. Kasvun toteuttamiseen 

tarvitaan sekä perinteisiä kasvatusmuotoja merellä ja sisävesillä että tuotantoa 

kiertovesilaitoksilla, kunhan niiden tuotantohaasteet on voitettu.  

 

Edistämisohjelmassa tarkoitettu kalaisa ruokavalio vähentää 30 prosenttia ruoan 

ilmastovaikutuksia nykytilanteeseen verrattuna. Se on paras ravitsemuksellisesti ja 

kohentaa kansanterveyttä. Kotimaisen kalankasvatuksen lisääminen tuo lisää työtä ja 

toimeentuloa sekä verotuloja. 

 

Hallitusohjelmassa mainittujen kalankasvatuksen ympäristölupajärjestelmän 

kehittämistoimien osalta ei konkreettista edistystä ole tälläkään kaudella saavutettu.  

Ministeriöiden keväisessä vastauksessa korostettiin, että hallitus on sitoutunut Kotimaisen 

kalan edistämisohjelman tavoitteeseen. Sitoutuminen osoitetaan ryhtymällä 

toimenpiteisiin.  Ministereiden toteamus, että varmasti myös lupa- ja 

valvontaviranomaisissa tiedostetaan huoltovarmuutta ja ruokaturvaa edistävien 

hankkeiden merkitys, ei ole riittävä. Kasvattajat kokevat hitaissa ja kalliissa lupaprosesseissa 

liian usein aivan päinvastaisen tilanteen 

Työkaluja luvituksen pullonkaulojen avaamiseen on kyllä olemassa. Osa on nopeasti 

toteutettavissa, osa vaatii lainsäädännöllisiä toimia. Nyt kysytään tahtoa tarttua näihin 

työkaluihin ja tarmoa niiden käyttöön. https://www.kalankasvatus.fi/tyokalut-luvituksen-

pullonkaulojen-avaamiseen/ 

 

Hallitusohjelmassa mainittu itämerirehu on kotimainen malliesimerkki ravinnepäästöjä 

vähentävistä kiertotalousratkaisuista kalankasvatuksessa. Siihen käytetään Itämerestä 

pyydetystä silakasta ja kilohailista valmistettua kalajauhoa. Parhaimmillaan itämerirehulla 

voidaan poistaa merestä jopa enemmän fosforia kuin kalankasvatus tuottaa.  

Venäjän hyökkäyssodan seurauksena kotimaisen rehuteollisuuden jatkuminen on nyt 

vaakalaudalla. Kotimaisen rehun tuotannon ja ennen kaikkea kotimaisen rehun 

kehitystyön jatkuminen on erittäin tärkeää. Tässä asiassa ei ole yhtään aikaa hukattavaksi. 

Mikäli kotimaisen rehunvalmistuksen jatkumista ei varmisteta kuluvan vuoden loppuun 

mennessä, pudotaan täysin tyhjän päälle. 
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