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Tiivistelmä 

Euroopan Unioni velvoittaa jäsenvaltioita parantamaan vesiviljelyalan kilpailukykyä, kestävyyttä 

ja uudistumista, joka pitää sisällään riittävän tiedon, taidon ja osaamisen kehityksen 

(”Strategiset suuntaviivat EU:n vesiviljelyalan kestäväksi kehittämiseksi”). Tämän selvityksen 

tarkoituksena oli kartoittaa Suomen vesiviljelyn osaamistarpeita kansallisen Vesiviljelystrategia 

2022:n hahmottamalla tavalla. Selvitystä varten haastateltiin 24 alan parissa työskentelevää 

henkilöä. Suurimmiksi haasteiksi alalla koettiin ympäristöpolitiikka (ts. vaikeus saada 

viljelylupia), kiertovesiviljelyn ja avomerikasvatuksen kehittäminen, kalaterveys ja 

hyvinvointiasiat sekä alan houkuttelevuus niin työntekijöiden kuin opiskelijoidenkin 

näkökulmasta. Erittäin tärkeiksi osaamistarpeiksi vastaajat arvioivat viljeltyjen kalojen 

terveyden ja hyvinvoinnin, tutkimusosaamisen sekä kalankasvatuksen osaamisen. Tärkeinä 

osaamistarpeina vastaajat pitivät myös kiertovesiviljelyn, mikrobiologian, yrittäjyyden, 

kalabiologian, teknologian, työnjohdon, merikasvatuksen, ympäristöpolitiikan, 

projektinhallinnan, markkinoinnin ja lainsäädännön osaamista. Selvityksen mukaan tarve 

koulutuksen lisäämiselle on suuri, jotta ala pysyisi kehityksen tahdissa. Tällä hetkellä 

vesiviljelyalan ammattitutkintoa on tarjolla kolmessa ammattikoulussa ja 

erikoisammattitutkinto on suunnitteilla. Korkeakouluissa alan koulutus on supistunut viime 

vuosina ja ainoastaan Jyväskylän yliopistossa on tarjolla vesiviljelykurssi. Alaan voi erikoistua 

Jyväskylän ja Helsingin yliopistossa työharjoittelun, kirjatenttien ja opinnäytetöiden kautta. 

Vesiviljelyalalla on tapahtumassa eläköitymisiä lähivuosina ja uudet tekniikat vaativat 

kehittämistä, joten koulutusta sekä tutkimusta ja kehitystyötä olisi hyvä arvioida sen 

perusteella, mitä haasteita ja osaamistarpeita alalla on nyt ja tulevaisuudessa sekä minkälaista 

osaamista tällä hetkellä on tarjolla. Tätä selvitystä voidaan käyttää hyödyksi, kun suunnitellaan 

vesiviljelyalan kursseja, tutkintoja, työpajoja sekä tutkimusta. 
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Summary 

The European Union obliges the member countries to enhance the competitiveness, 

sustainability and renewal of aquaculture, which includes sufficient knowledge and 

development of skills ("Strategic Guidelines for the sustainable development of EU aquaculture 

"). The aim of this study was to find out the skill and knowledge needs of Finnish aquaculture. 

For the study, 24 professionals working in aquaculture related sectors were interviewed. 

According to the interviews, the most challenging issues in this area were the environmental 

policy (i.e. the difficulty for getting permissions to farm fish), the development of recirculating 

aquaculture systems and off-shore farming, fish health management, and the attractiveness of 

the aquaculture sector as employer. According to the study, the most important needs in 

aquaculture sector are the fish health management, research skills and fish farming skills. Also 

the expertise of the recirculating aquaculture systems, microbiology, entrepreneurship skills, 

fish biology, technology, leadership skills, marine aquaculture, environmental policy, project 

management, marketing and the environmental legislation are needed skills. At the moment 

three vocational schools are offering education in aquaculture and a degree of specialist 

qualification for aquaculture is starting next year. Aquaculture education in the Finnish 

universities and polytechnic schools has declined during the recent years. University of 

Jyväskylä is the only Finnish university offering an aquaculture course. However, university 

students in Helsinki and Jyväskylä can specialize in aquaculture also through book exams, 

bachelor and master theses as well as work training (internship). According to this survey, the 

need to increase aquaculture education in Finland is high. In the aquaculture sector, the 

expected number of retiring professionals is high in the next few years and also new 

technologies will require development of aquaculture education. This study can be used for 

planning aquaculture courses, education, workshops and research. 
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Taustaa 

Selvitys vesiviljelyalan osaamistarpeesta 

Selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa Suomen vesiviljelyn osaamistarpeita. Selvitys perustuu 

haastattelututkimukseen, jossa haastateltiin vesiviljelyalan parissa työskenteleviä puhelimitse 

tai kasvotusten. Haastattelukutsu ja -kysymykset lähetettiin 40:lle alalla toimivalle henkilölle, 

joista 24 lupautui haastateltavaksi. Haastattelut tehtiin tammikuun 2018 aikana. 

Osaamistarveselvityksen perustella voidaan suunnitella koulutusta, tutkimusta, seminaareja, 

kursseja tai jopa uusia tutkintoja, jotka mahdollistavat osaltaan vesiviljelyn kehityksen 

Suomessa kansainvälisellä tasolla. 

Vesiviljelytuotannon kehityksen mahdollisuudet Suomessa 

Vesiviljelyllä ennustetaan olevan merkittävä kasvupotentiaali elintarviketuotannossa, koska se 

on yksi kestävimmistä keinoista tuottaa eläinproteiinia. Vesiympäristössä kasvunopeudet niin 

eläimillä kuin kasveilla ovat suurempia ja tuotantopotentiaali on moninkertainen verrattuna 

maalla tuotettaviin elintarvikkeisiin. Työpaikkojen ja ravinnon lisäksi vesiviljelyn avulla on 

pystytty pitämään yllä luonnossa heikentyneitä tai jopa hävinneitä kalakantoja. Myös monien 

kaupallisesti tärkeiden saalislajien, kuten kuhan, siian, lohen ja taimenen, pyynti perustuu 

istutuksiin (Vesiviljelystrategia 2022). Vuoteen 2020 mennessä Suomessa on tavoitteena 

kasvattaa ruokakalanviljelytuotannon määrä 20 milj. kiloon nykyisestä n. 14 milj. kilosta, ja 

tuotannon tavoitearvo on 100 milj. euroa (Euroopan komissio). 

Vesiviljelystrategia 2022 

Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan uudistus nostaa vesiviljelyn kehittämisen yhdeksi 

tärkeimmäksi kalastuspolitiikan prioriteetiksi. Vesiviljelystrategia 2022 (jatkossa 

Vesiviljelystrategia) perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen 1380/2013 

yhteisestä kalastuspolitiikasta, joka velvoittaa jäsenvaltioita parantamaan vesiviljelyalan 

kilpailukykyä, kestävyyttä ja uudistumista pitäen sisällään riittävän tiedon, taidon ja osaamisen 

kehityksen. Euroopan meri- ja kalatalousrahasto tukee rahallisesti alan tutkimus- ja 

kehittämistoimintaa sekä investointeja ohjelmakaudella 2014–2020. Investointituet ohjataan 

alan kestävää kasvua ja uudistumista edistäviin investointeihin sekä ympäristömerkkien 

soveltamiseen, luomutuotannon käynnistämiseen, tuotannon monipuolistamiseen ja 

ympäristövaikutusten vähentämiseen. 

Vesiviljelystrategiassa kestävää kehitystä pidetään välttämättömänä toimialan kehittymiselle. 

Vesien tila ei saa enää heiketä, vaikka vesiviljelyn tuotanto kasvaisi. Tavoitteena on, että 

kehittyvän teknologian ansiosta ympäristövaikutukset pienentyisivät suhteessa tuotantoon. 

Kilpailukykyisen toimintaympäristön luominen vaatii toimivaa lainsäädäntöä, hallintoa sekä 

kasvua ja uudistusta tukevaa rahoitusta, tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä toimivaa 

koulutusjärjestelmää.  

Vesiviljelyn kasvamisen ja kehittymisen edellytys on, että alan toimijoilla on riittävä tieto sekä 

osaaminen, kyky uudistua ja hyödyntää uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Strategian 

tavoitteena on, että ammatti- ja korkeakoulukoulutus tuottavat vesiviljelyn kasvun edellyttämiä 
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osaajia. Yksi Vesiviljelystrategian toimenpide-ehdotuksista on kehittää yhteistyössä muiden 

Itämeren alueen maiden kanssa alan koulutustarjontaa, verkostoitumista sekä toteuttaa 

monivuotista vesiviljelyn innovaatio- ja kehittämisohjelmaa. Vesiviljelystrategiassa koulutus, 

kehitys- ja tutkimus mahdollisuuksiksi Suomessa nostettiin: 

 kalanviljelyteknologian insinöörilinjat  

 kiertovesiviljelyn kehittäminen 

 avomerikasvatuksen kehittäminen - ekologinen kestävyys, teknologian toimivuus ja 

taloudellinen kannattavuus 

 kalatuotteiden kehittäminen ja uudet tuotteet 

 kasviperäisten sekä kotimaisten raaka-aineiden (esimerkiksi silakka, särkikalat ja 

härkäpapu) käyttö kalarehussa  

 luomukalan viljely (luomurehun kehitys) 

 lisää viljeltäviä lajeja 

 hyvä kalaterveys ja sen hallinta (rokotteet, vedenpuhdistus ja tekniikan kehitys), myös 

taudit, jotka eivät kuulu vastustettaviin, mutta aiheuttavat taloudellista tappiota 

 velvoitetarkkailun kehittäminen - ympäristölakiosaaminen tärkeää niin alan toimijoille 

kuin hallinnolle  

 ympäristöasiat yleensä (mm. sertifioinnit ja sijainninohjaus) 

 non-food viljelytoiminta (esimerkiksi levät energian tuottoon - ravinnekuormitusta 

voidaan kompensoida rehuvalinnan lisäksi esimerkiksi kasvattamalla simpukoita) 

Vesiviljelyalan koulutus Suomessa vuonna 2018 

Suomessa voi erikoistua kalanviljelijäksi kolmessa ammattikoulussa, joissa voi suorittaa 

kalatalouden perustutkinnon (Livia, Lappia ja Salpaus) ja kalanviljelijän ammattitutkinnon (Livia 

ja Lappia). Kalanviljelijän ammatillisen pätevyyden voi lisäksi hankkia myös 

oppisopimuskoulutuksessa. Parhaillaan uudistetaan kalatalouden ammattitutkintoja. Vanhat 

ammattitutkinnot (kalanjalostaja, kalanviljelijä ja kalastusopas) yhdistetään kalatalouden 

ammattitutkinnoksi. Uudet tutkintonimekkeet ovat kalastaja, kalanjalostaja, kalastusopas ja 

vesiviljelijä. Tutkinto tulee voimaan 1.8.2018. 

Helsingin yliopiston (HY) eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa on yksi kurssi viljelykalojen 

terveydestä, joka järjestettiin ensimmäisen kerran 2017 ja jatkossa se on tarkoitus järjestää joka 

toinen vuosi. HY:ssa vesiviljelyä sivutaan myös akvaattisten tieteiden kursseilla, mutta 

suoranaisesti omaa kurssia vesiviljelystä ei ole. HY:ssa voi erikoistua vesiviljelyyn kirjatenttien, 

työharjoittelun ja lopputyön kautta. Jyväskylän yliopisto (JY) tarjoaa yhden 3-viikkoisen (5 op) 

vesiviljelykurssin ja aihetta sivutaan myös akvaattisten tieteiden muilla kursseilla. Vesiviljelyyn 

voi syventyä erityisesti kirjatenttien, työharjoittelun ja opinnäytetöiden kautta. JY:ssa on myös 

akvaattisen parasitologian professuuri. Vuosina 2018 ja 2020 järjestetään JY:n kansainvälisen 

kesäkoulun yhteydessä viikon mittainen kiertovesiviljelykurssi. Ammattikorkeakouluissa ei ole 

vesiviljelyyn liittyvää opetusta. 
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Uusi kalatalouden erikoisammattitutkinto suunnitteilla 

Uusi suunniteltu kalatalouden erikoisammattitutkinto tulee voimaan vuonna 2019. 

Opetushallituksen työryhmä aloittaa selvitystyön kalatalouden ammatillisesta osaamistarpeesta 

vuoden 2018 alussa. Tarkoituksena on, että uusi tutkinto vastaa työelämän tarpeita. 

Erikoisammattitutkinnon on tarkoitus täydentää kalanviljelijän ammattitutkintoa. 

Osaamistarpeiden kartoitus 

Tässä selvityksessä osaamistarpeiden kartoituksessa haastateltiin vesiviljelyalan parissa 

työskenteleviä alan ammattilaisia. Haastattelupyynnöt lähetettiin 40 ihmiselle, joista 24 

haastateltiin, kahdeksaan ei saatu yhteyttä ja loput olivat muuten estyneitä osallistumaan. 

Haastateltaville lähetettiin kysymykset (alla) etukäteen. 

Kysymykset 

1. Mitkä ovat taustasi ja organisaationne / yrityksenne toimiala? 

2. Minkälaisena näet Suomen vesiviljelyn tulevaisuuden? Millä alalla on kasvua?  

3. Mitä haasteita alalla on tällä hetkellä? Entä tulevaisuudessa? 

4. Miten hyvin tunnet vesiviljelyalan koulutuksen? 

5. Tarvitaanko Suomessa lisää vesiviljelykoulutusta?  

6. Minkälaisella osaamisella näet tarvetta nyt ja tulevaisuudessa (arvioi asteikolla 1 (pieni 

tarve) - 5 (erittäin suuri tarve) ja en osaa sanoa: Tutkimusosaaminen, kemia, 

mikrobiologia, kalaterveys- ja hyvinvointi, RAS, teknologia, non-food-kasvatus, 

merikasvatus, luomukasvatus, ympäristöpolitiikka, lainsäädäntö, kielitaito, 

projektinhallinta, yrittäjyys, työnjohto, markkinointi, taloushallinto, kansainvälinen 

kauppa, kalankasvatus, kalabiologia, joku muu, mikä)? 

7. Onko tarve järjestää koulutus Suomessa tai yhteistyössä esimerkiksi pohjoismaiden 

kanssa? 

8. Millä alalla tarvitaan tutkimus- ja kehitystyötä? 

9. Onko organisaatiollanne / yrityksellänne ollut tai onko tarvetta lisäkoulutukselle? 

Minkälaiselle ja kenelle se pitäisi suunnata? 

10. Onko ollut vaikeuksia saada työvoimaa? Mitä osaamisalan edustajia on ollut vaikein 

rekrytoida? 

11. Oletko harkinnut uusien työntekijöiden palkkaamista? 

12. Onko Vesiviljelystrategia 2022 tuttu? 

1. Mitkä ovat taustasi ja organisaationne / yrityksenne toimiala? 

Haastateltavien toimialat olivat hallinto, liitto- ja järjestötyö-, tutkimus ja kehitys-, jalostus ja 

tukku-, innovaatio ja kehitys- sekä kalanviljelysektori (kuva 1). Haastateltavat olivat toimineet 

kala-alalla pitkään, keskimäärin yli 25 vuotta. Yhdeltä vastaajalta puuttui tieto kauanko hän on 

ollut alalla (kuva 2).  
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Kuva 1. Haastateltujen henkilöiden lukumäärä toimialasektoreittain 

 

Kuva 2. Haastateltujen henkilöiden lukumäärä kalatalousalan työvuosien perusteella 

2. Minkälaisena näet Suomen vesiviljelyn tulevaisuuden? Millä alalla on kasvua? 

Yli puolet, 54 %, haastateltavista näki vesiviljelyn tulevaisuuden hyvänä ja positiivisena. Uusia 

isoja kiertovesilaitoksia on avattu ja kalan asema elintarvikeketjussa on parantunut. Vaikka 

kasvatuslupien saaminen nähtiin haastavana, vastaajat uskoivat, että kasvua ja kehitystä tulee 

tapahtumaan. 

”Valtavan paljon mahdollisuuksia. Viljellylle kalalle on kysyntää sekä 

kotimaassa että ulkomaan viennissä.” 

0 1 2 3 4 5 6 7

Kalanviljely

Tutkimus ja koulutus

Innovaatio ja kehitys

Jalostus ja tukku

Liitto- ja järjestötyö

Hallinto

Muu

0 1 2 3 4 5 6 7 8

5-10v

11-20v

21-30

31-40v

yli 41v



 
 

7 
 

”Asenneilmasto on parempi kuin koskaan.” 

Kolmasosa haastateltavista näki tulevaisuuden niin ikään positiivisena, jos kasvatuslupia 

myönnettäisiin nykyistä enemmän ts. nykyisellä lupapolitiikalla kasvunmahdollisuudet koettiin 

olevan pienet. 13 % vastaajista piti alan tulevaisuutta haastavana, koska tuotantoa rajoitetaan 

voimakkaasti ja uusien ympäristölupien saaminen on vaikeaa. 13 % vastaajista korosti, että 

kalanviljelylaitoksilla olisi kaikki valmiudet kasvuun, mutta juuri lupien saannin epävarmuuden 

takia laitokset eivät uskalla investoida. Sama koskee myös sijoittajia. Erityisesti pienten laitosten 

kasvua pidettiin haasteellisena ympäristölupien takia. 

”Puheet ovat olleet suuria, mutta käytännön toimenpiteet niiden eteen ovat 

puuttuneet. Ympäristölupia pienennetään ja pienennetään. Ala on tosi 

ahtaalla.” 

”Alan kehitykselle ja kasvulle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on 

epätodennäköistä, koska tuotantoa rajoitetaan edelleen voimakkaasti ja 

ympäristölupien saanti on vaikeaa.” 

Ympäristölainsäädäntö ja -hallinto ohjaavat voimakkaasti vesiviljelyalan kehitystä. Alan kehitys 

on erittäin tärkeää, mutta sen on tapahduttava kestävin periaattein (Vesiviljelystrategia 2022). 

Vesiviljelystrategian yksi päämäärä on sujuvoittaa nykyistä lupa- ja hallintojärjestelmää, 

kehittää kansallisia lupajärjestelmiä ja hallinnon menettelytapoja, sekä tehdä tarvittaessa 

muutoksia lainsäädäntöön ja lain soveltamiskäytäntöihin.  

”Kasvu voi olla haasteellista, lähinnä saada viljelyluvat. Kasvupotentiaalia 

kuitenkin on. Kuormitus on vähentynyt selvästi ja tuotannon tuplaaminen on 

varmasti jossain vaiheessa mahdollista. Suomessa on hyvät vesivarat. Jos 

tuotantoa saadaan kasvatettua, niin kasvua voi tapahtua kaikilla aloilla.” 

Vastaajista 29 % uskoi kasvua tapahtuvan eniten kiertovesiviljelyssä. Vesiviljelystrategian 

mukaan kiertovesiviljelyn kehittäminen on hyvin potentiaalinen suuntaus. Suljetussa 

systeemissä ravinnekuormitusta pystytään hallitsemaan, laitos ei ole riippuvainen vesistön 

läheisyydestä ja kasvukautta voidaan pidentää. Neljäsosa haastattelun vastaajista näki kasvua 

viljeltävien kalalajien monipuolistamisessa kirjolohen lisäksi myös enemmän kuhaan, siikaan ja 

muihin lajeihin, kuten simpukoihin ja rapuihin. Moni vastaaja korosti, että myös perinteisen 

viljelyn kehityksen tukeminen on tärkeää, koska sieltä tuotetaan suurin osa ruokakalasta eikä 

kiertovesiviljely pelkästään pysty korvaamaan tuotantoa. Avomerikasvatus (17 % vastaajista) 

nähtiin potentiaalisena kasvutekijänä ruokakalatuotannossa. Vesiviljelystrategiassa 

ruokakalatuotannon kasvun edellytyksenä pidetään teknologian kehitystä ja 

avomerikasvatuksen sekä sijainninohjauksen kehittymistä, jotta kasvatusta voidaan siirtää 

enemmän avoimille merialueille. Vastaajat (17 %) uskoivat, että ruokakalatuotannon kasvu 

vaikuttaa positiivisesti myös kalanjalosteiden tuottamiseen.  

”Vain alkutuotanto luo uusia työpaikkoja ja tukee sektoria.” 
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Muina kasvumahdollisuuksina nähtiin mm. kestävä kehitys, jota Vesiviljelystrategia korostaa 

erityisesti, sekä kirjolohenviljely, kansainvälinen toiminta ja tietotaidon vienti, sekä 

erikoistuotteet (kussakin em. kohdassa 2 vastaajaa eli 8 %). Vesiviljelystrategiassa ns. non-food 

vesiviljelyä, esimerkiksi viljeltyä levää, pidetään yhtenä potentiaalisempana raaka-aineena 

rehuraaka-ainetuotannossa ja hyvänä vaihtoehtona bioöljyjen raaka-aineeksi. Non-food 

vesiviljelytuotanto vaatii kuitenkin huomattavia panostuksia tutkimus- ja kehityspuolelta. 

”Kotimainen kirjolohi on kestävämpi vaihtoehto kuin norjalainen kassilohi - se 

on (kasvu) mahdollisuus.” 

”Kiertovesikasvatus ei pysty lähivuosina valtaamaan ruokakalatuotantoa, 

joten perinteistä (kasvatusta) pitää tukea.” 

”Kansainvälinen toiminta - asiantuntijuudelle on kysyntää.” 

3. Mitä haasteita alalla on tällä hetkellä? Entä tulevaisuudessa 

Suomessa vesiviljelytoiminta on luvanvaraista. Sillä pyritään takaamaan, että ympäristön 

kantokyky kestää vesiviljelystä syntyvät kuormitukset. Vesiviljelystrategiassa painotetaan, että 

vesiviljely ei saa kasvaa ympäristön huononemisen kustannuksella. Suomessa kalanviljelyn 

merkittävin ympäristövaikutus on ravinnekuormitus, joita syntyy pääosin ruokakalan 

jatkokasvatuksesta. Vastaajat nostivatkin yhdeksi haasteeksi kestävän kehityksen ja 

kuormituksen vähentämisen (21 % vastaajista). Jotta kalanviljelytuotantoa voitaisiin kasvattaa, 

pitäisi tuotantotapaa kehittää entisestään, jotta kuormitusta saataisiin vähennettyä. Kuormitus 

on jo vähentynyt huomattavasti 1990-luvun alusta lähtien alan kehittyessä ja rehun laadun sekä 

käytön parantuessa (Vesiviljelystrategia 2022).  

Tämän tutkimuksen vastaajista 58 % piti alan isoimpana haasteena ympäristölupapolitiikkaa. 

Moni vastaaja koki, että vaikka kalanviljelijällä olisi mahdollisuudet nostaa tuotantoa, se ei 

onnistu, jos lupia ei saada. Vastaajat kokivat, että vaikka kuormitusta on saatu vähennettyä, 

lupapolitiikan koettiin vain tiukentuneen siitä huolimatta. Haasteena on myös se, että 

ympäristölupien hakeminen koettiin hitaaksi, kalliiksi ja epävarmaksi. Tämän uskottiin 

vaikuttavan myös siihen, ettei alaan uskalleta sijoittaa (21 % vastaajista). Vesiviljelystrategian 

yksi tavoite on kehittää ympäristölupapolitiikkaa ja sen hallinnollisia menettelytapoja sekä 

selvittää velvoitteiden päällekkäisyyksiä ja sujuvoittamismahdollisuuksia. 

”Päämäärä on ollut kokoajan sama - kotimaisen viljellyn kalan 

tuotantomäärien kasvattaminen, mutta lupia myönnetään nihkeästi ja ne 

menevät kauemmaksi merelle, jolloin perkauspaikan sijainti on haasteena.” 

”Lupien saanti ei ole aina johdonmukaista. Virkamiehen ymmärrys 

kalanviljelystä saattaa olla vaillinainen. Esimerkiksi pohjavesialueella saa olla 

sikala, mutta ei kalanviljelylaitosta, koska se nähdään riskinä pohjavedelle.” 

”Haasteena on se, että Itämerirehun käyttöä ei kompensoida päästöissä.” 
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Alan haasteiksi nousivat myös kalatautiasiat (33 %), joista mainittiin erityisesti IHN, siian 

rakkoloisio ja vesihome. Vesiviljelystrategiassa yksi toimenpide vesiviljelyn parantamiseksi on 

kala- ja raputautitutkimuksen- ja kehitystyön tukeminen sekä päivittää kansallinen kalaterveys 

2008 -strategia.  

”Siian rakkoloisio on iso ongelma joillakin laitoksilla.” 

Kolmasosa vastaajista piti tekniikan kehittämistä yhtenä haasteena niin kiertovesiviljelyssä kuin 

avomerikasvatuksenkin puolella. Kiertovesiviljely on suhteellisen uutta Suomessa, joten siihen 

tarvitaan lisää osaamista ja tekniikan kehittämistä. Vastaajien mielestä myös perinteisten 

viljelytapojen säilyttäminen ja kehittäminen on tärkeää, koska suurimmat tuotantovolyymit 

tulevat sieltä. Avomerikasvatuksen tekniikan kehittäminen on tärkeää (33 % vastaajista), 

erityisesti myös sen takia kun tavoitteena on siirtää tuotantoa rannikolta enemmän avomerelle. 

Merialueella ongelmana ovat myös hylkeet, jotka aiheuttavat haasteita kalastuksen lisäksi myös 

kalanviljelyssä. 

”Haasteena on kiertovedessä kasvatettujen poikasten tottuminen kylmään 

veteen.” 

”Suureena haasteena kiertovesiviljelyssä on starttaaminen. Ollut vielä 

testaamista ja hakemista. Vaikea löytää ratkaisuja, kun jopa experteillä on 

erilaisia näkemyksiä kuinka ongelmat pitäisi hoitaa.” 

Yhdeksi isoimmaksi haasteeksi koettiin osaavien työntekijöiden (ja opiskelijoiden) puute (33 % 

vastaajista). Ala ei ole houkutteleva. Alalla on tulossa paljon eläköitymistä lähivuosina jolloin 

tekijöitä tarvitaan.  

”Haasteena alan houkuttelevuus. Työntekijän on siedettävä 

epämukavuuksiakin (kalaviljelysektorilla).” 

”Isoissa firmoissa on pitkän linjan toimijat. Pitäisi ottaa nuorta väkeä, jolla 

oikea koulutus ja tämän päivän tiedot.” 

Kilpailutilannetta, niin Norjan lohen kuin muun eläinproteiinin kanssa, pidettiin haastavana (29 

% vastaajista). Yksi haaste on se, kuinka kuluttajat saataisiin ostamaan suomalaista viljeltyä 

kalaa (13 % vastaajista). Vesiviljelystrategian mukaan kotimaisella viljellyllä kalalla on vahva 

kysyntä kotimaan markkinoilla ja tämän hetkiset markkinat eivät pysty vastaamaan kysyntään 

tarpeeksi. Kuluttajat arvostavat enenevässä määrin valinnoissaan kotimaisuutta, lähiruokaa 

sekä kestäviä vaihtoehtoja.  

Tulevaisuuden haasteet arvioitiin olevan samoja asioita, jotka ovat haastavia tällä hetkelläkin. 

Ilmastonmuutos ja sen vaikutus esim. myrskyjen lisääntymiseen, meren jäätymiseen ja 

kalatauteihin voi nousta isommaksi haasteeksi, kuten myös korkeamman lämpötilan vaikutus 

kirjolohen kasvatukseen. Haasteena tulevaisuudessa on myös se, mitä kuluttajat haluavat ostaa 

ja vesiviljelyyn liittyvä lainsäädäntö. Viljellyn kalan kestävään kasvattamiseen, sertifioinnit ja 

eläinsuojelu vaikuttavat alan kehitykseen ja niihin on hyvä kiinnittää enemmän huomiota. 
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Kestävään vesiviljelyyn velvoittaa jo Vesiviljelystrategiakin ja eläinsuojelullisissa asioissa lain 

kehitystä tapahtuu kokoajan.  

”Eläinsuojeluasiat tulee olemaan haaste tulevaisuudessa.” 

”Lidl myy vain MSC-merkattua (sertifioitua) kalaa, jolloin suomalaista 
kasvatettua kalaa ei päädy myyntiin.” 

”Haasteena myös (viljeltävän) kalalajin valinta ruokavalion kannalta. Nyt 
täällä kasvatettavat lajit kasvavat eläinproteiinilla ja se on vähän 
ongelmallista. Rehun pitäisi olla kasvispitoisempaa.” 

4. Miten hyvin tunnet vesiviljelyalan koulutuksen? 

Puolet vastaajista tunsi hyvin Suomen tämän hetkisen vesiviljelykoulutuksen tilanteen, 

kolmasosa tiesi koulutuksen tilanteen kohtalaisesti ja muutama ei tuntenut erityisemmin. 

Monet olivat tietoisia, että iktyonomitutkinto on lopetettu ja että yliopistoissa on ollut 

aikaisemmin monipuolisemmin vesiviljelykoulutusta. Tunnetuimmat tutkinnot iktyonomin 

lisäksi oli kalatalouden ammattitutkinto, jonka suurin osa vastaajista tiesi. Vastaajien joukossa 

oli myös useampi opetusta antavaa tai antaneita niin yliopisto-, ammattikorkea- kuin 

ammattikoulutasoltakin. 

”Ala pitäisi saada opiskelijoille houkuttelevaksi ja näkyväksi. Nyt alaa vie 

eteenpäin suht pieni porukka eikä alaa nähdä kannattavana.” 

5. Tarvitaanko Suomessa lisää vesiviljelykoulutusta?  

Vesiviljelystrategian yksi tavoite on varmistaa, että koulutus tuottaa vesiviljelyalan kasvun 

edellyttämiä osaajia. Tällä hetkellä Suomessa on tarjolla hyvin ammattitason koulutusta, mutta 

vesiviljelyn korkeakoulutus on supistunut vuosi vuodelta ja nykyään opetus on suhteellisen 

suppeaa. Lähes kaikki vastaajat (83 % vastaajista) olivat sitä mieltä, että vesiviljelykoulutusta 

tarvitaan lisää Suomessa, erityisesti jos on tarkoitus, että ala saadaan kehittymään ja 

kasvamaan. Iktyonomikoulutuksen lakkauttamista pidettiin yleisesti ongelmallisena. Yhden 

vastaajan mielestä koulutusta on tarpeeksi, eikä sitä tarvitse lisätä. 

”Kyllä ehdottomasti tarvitaan, jotta ala voi kasvaa ja kehittyä.” 

”Jos elinkeino taantuu tai jatkuu samana, niin koulutusta ei tarvita. Mutta jos 

halutaan pysyä mukana kasvussa ja kehityksessä niin koulutusta pitää tukea.” 

”Tulevaisuudessa osaavan henkilökunnan löytyminen on tärkeää. 

Poikkitieteellinen koulutus olisi hyvä.” 

”Työntekijän asenne ja halu kehittyä on tärkeämpiä kuin tutkinto.” 

”Mielestäni tarvitaan. Semmoista, jossa myös tähdätään kiertovesilaitosten 

käyttöön. Enemmän pitää keskittyä koulutuksessa vaalimaan itse kaloja ja 

niiden tarvitsemia resursseja. Lisäksi koulutuksessa pitäisi keskittyä myös 

talouspuoleen. Varsinkin kiertovesiviljelypuolelle tämä olisi tärkeää.” 
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6. Minkälaiselle osaamiselle näet tarvetta nyt ja tulevaisuudessa? 

Haastateltavilta kysyttiin minkälaisella osaamisella he näkevät tarvetta vesiviljelyalalla nyt ja 

tulevaisuudessa. Heitä pyydettiin arvioimaan osaamistarve asteikolla 1 (pieni tarve) - 5 (erittäin 

suuri tarve) tai en osaa sanoa (Taulukko 1.) Tärkeimmiksi osaamistarpeiksi nousivat kalaterveys- 

ja hyvinvointi, tutkimusosaaminen sekä kalankasvatus, joissa mediaani oli 5, eli vastaajista 

puolet tai yli puolet piti niiden osaamistarvetta erittäin suurena. Vastaajat pitivät lisäksi 

kiertovesiviljelyn, mikrobiologian, yrittäjyyden, kalabiologian, teknologian, työnjohdon, 

merikasvatuksen, ympäristöpolitiikan, projektinhallinnan, markkinoinnin ja lainsäädännön 

osaamista tarpeellisina, joissa mediaani oli 4 (suuri tarve). Kohtalaista osaamistarvetta 

(mediaani 3) oli vastaajien mielestä kielitaito, kansainvälinen kauppa, taloushallinto, kemia, 

non-food-viljely sekä luomuviljely. 

Kalojen terveyden ja hyvinvoinnin, kalabiologian ja kalankasvatuksen osaamistarpeista vastaajat 

painottivat, että kalanviljelijän on tiedettävä kalan hyvinvointiin vaikuttavat asiat, jotta kala 

pysyisi terveenä ja ympäristö olisi mahdollisimman vähän stressaava. Kalanviljelijän on 

tunnettava kalan normaali käytös ja ulkomuoto, koska monesti ensimerkit 

vedenlaatuongelmista ja patogeeneistä näkyvät kalan käytöksessä, esimerkiksi uintitavassa tai 

syömisessä. Kun mahdolliset ongelmat tulevat ilmi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, 

voidaan hoitotoimenpiteetkin aloittaa aikaisemmin. Sen takia tuotannonpuolen työntekijöillä 

tulee olla perustietoa pohjalla. Tutkimusosaamisessa tärkeänä pidettiin perusmenetelmien 

hallitsemista. 

”Kalabiologia on tärkeää myös tuotantopuolella, koska työntekijän on 

osattava katsoa asioita ja ongelmia kalan näkökulmasta.” 

Kiertovesiviljely on suhteellisen uusi ja tekninen kalanviljelykeino maailmalla. 

Kiertovesiviljelyssä laitos kierrättää ja puhdistaa vettä, jolloin vedenvaihtuvuus ja 

ympäristökuormitus ovat pienempiä kuin perinteisessä kalanviljelyssä uoma- ja kassilaitoksilla. 

Kiertovesiviljelyn erityispiirteet näkyvät myös osaamisvaatimuksissa. Erityisesti teknistä 

osaamista, vedenpuhdistamista ja teoriataustaa pidettiin tärkeänä. 

”Kiertovesiviljelyssä Suomi on kehityksessä jäljessä.” 

”Vesiviljelykoulutus, jossa tähdätään kiertovesilaitosten käyttöön. 

Koulutuksessa pitää keskittyä vaalimaan itse kaloja ja niiden tarvitsemia 

vedenlaatuun ja ruokintaan liittyviä resursseja.” 

”Kiertovesikasvatus on monimutkaista. Tarvitaan kunnollinen teoriatausta.” 

Yrittäjyyden ja taloushallinnon osaamista tarvitaan työnjohdossa. Ala on eläköitymässä, joten 

tulevaisuudessa uusille osaajille on tarve. Yrittäjyyden perusasioiden osaamista pidettiin hyvänä 

myös tuotantopuolella. Hiltusen (2015) opinnäytetyössä pyydettiin vuosina 2001-2014 

tutkinnon suorittaneita iktyonomeja (AMK) arvioimaan koulutuksen onnistumista. Myös 

haastateltavat iktyonomit olisivat toivoneet tutkintoon hankeosaamis- ja yrittäjyysopintoja, 

joten niillä näkyisi olevan tarve niin työnantajan kuin työntekijän näkökulmasta. 
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”Tarvitaan yritysorientoituneita kalabiologeja.” 

Ympäristöpolitiikka ja lainsäädäntöä pidettiin myös tärkeänä, koska alan suurimmat haasteet 

liittyvät kasvatuslupien saamiseen. Vesiviljelystrategian yksi toimenpide on lisätä sekä 

toimijoiden, että hallinnon koulutusta luvitukseen liittyvissä asioissa sekä keventää 

lupaprosessia mm. poistamalla lupien päällekkäisyyksiä.  

”Tarvitaan osaajia, jotka taitavat hygienia-, ympäristö-, vesi- ja 

terveydenlainsäädännön. Erityisesti yrittäjän näkökulmasta lainsäädännön 

kokonaisuuden hanskaaminen on erittäin tärkeää.” 

”Lainsäädännön tunteminen on elinehto (alalla), jotta saataisiin lupia.” 

Kielitaidossa tärkeimpänä pidettiin englantia ja ruotsia, mutta myös venäjä, viro ja norja 

nousivat esiin. Kielitaidon osaamistarpeisiin vaikutti työskentelysektori. Tuotannonpuolella 

riittää, että osaa vähintään lukea ohjekirjoja ja kommunikoida kansainvälisten työkavereiden 

kanssa. Työnjohdossa tarvitaan jo syvempää osaamista.  

Non-food-viljely, kemia ja luomukasvatus jakoivat eniten mielipiteitä. Osa piti non-food- ja 

luomukasvatusta tulevaisuuden aloina, jolloin osaamistarvekin on suuri, toiset eivät uskoneet, 

että alat menestyisivät Suomessa. Vesiviljelystrategiassa luomu- ja non-food-viljely nähdään 

potentiaalisina kasvutekijöinä. Vastaajat, jotka arvioivat osaamistarpeen pienimmiksi 

perustelivat kantaansa luomukasvatuksessa mm. sillä, että luomusertifikaatti saamiseksi rehun 

eläinproteiinipitoisuutta pitäisi kasvattaa nykyisestään ja kestävän kehityksen kannalta se ei ole 

edullista, koska se lisäisi kalanviljelyn fosforikuormitusta. Myöskään kiertovesilaitoksella 

kasvatettua kalaa ei voi markkinoida luomuna nykyisten luomumääritelmien mukaan. Lisäksi 

mietittiin sitä, onko ostajakunta tarpeeksi laaja, jotta luomutuotanto olisi kannattavaa. Non-

food-viljely suhteen arveltiin mm., että Suomen kilpailukyky on viileän ilmaston takia huonompi 

verrattuna muihin maihin. 

Muita esille nousevia osaamistarpeita olivat elintarviketiede, josta erityisesti prosessointi ja 

hygienia, bioturvallisuus, sivuvirtojen hyödyntäminen, molekyylibiologia, ympäristöfysiikka, 

vesiviljelyn sosioekonominen vaikutus, monitieteellinen lähestymistapa, monipuolinen 

digitaalisaation ymmärtäminen, asiakassuuntaisuus, tutkimusrahoitusten haku, 

tuotantoprosessin osaaminen, verkosto-osaaminen, kestävä kehitys, no-waste, genetiikan ja 

limnologian perusteet, automatiikan ymmärtäminen, merenkulkulupa (merikasvatuksessa 

oleellinen) ja laatuosaaminen. 

Samoja osaamistarpeita tuli esiin Moilasen (2017) selvityksessä, jossa kysyttiin kalatalousalalla 

toimivilta ihmisiltä, mitä uuteen kalatalouden erikoisammattitutkinnon pitäisi sisältää. 

Avoimessa kysymyksessä tuli esille vesiviljelyyn liittyen yleinen kala- ja vesibiologia, 

lainsäädäntö, talousasioiden ymmärtäminen ja kaupallinen osaaminen, projektinhallinnan 

osaaminen, tekninen osaaminen, monipuolisesti eri kalataloussektorien asiat, kalajalosteiden 

tuottaminen, työnjohto, tiimityöskentely, kielitaito ja tutkimusosaamisen kehittämiseen. 
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Vastauksissa painotettiin koulutuksen työelämälähtöisyyttä ja kalatalouden elinkeinojen 

tuntemusta sekä yrittäjyyden osaamista. 

Taulukko 1. Vastaajat (n = 23) arvioivat vesiviljelyalan osaamistarvetta asteikolla 1 (pieni tarve) - 5 

(erittäin suuri tarve) tai en osaa sanoa (eos.). 

Osaamistarpeet 5 4 3 2 1 eos. mediaani 

Kalaterveys ja hyvinvointi 14 7 2 0 0 0 5 
Kalankasvatus 13 7 3 0 0 0 5 
Tutkimusosaaminen 11 4 6 1 0 1 5 
Kiertovesiviljely 11 10 2 1 0 0 4 
Yrittäjyys 9 8 5 1 0 0 4 
Kalabiologia 7 12 4 0 0 0 4 
Teknologia 7 10 3 1 0 2 4 
Markkinointi 7 8 5 3 0 0 4 

Ympäristöpolitiikka 6 10 4 3 0 0 4 
Työnjohto 5 12 4 1 0 0 4 
Projektinhallinta 4 12 5 0 1 1 4 
Merikasvatus 4 9 7 0 0 0 4 
Lainsäädäntö 4 9 7 3 0 0 4 
Mikrobiologia 3 8 6 4 0 2 4 
Kielitaito 4 7 11 1 0 0 3 
Kansainvälinen kauppa 4 6 10 2 1 0 3 
Taloushallinto 3 8 6 6 0 0 3 
Luomuviljely 3 5 6 3 5 1 3 
Kemia 3 4 8 6 0 3 3 
Non-food 2 6 4 6 2 3 3 

7. Onko tarve järjestää koulutus Suomessa tai yhteistyössä esimerkiksi 

pohjoismaiden kanssa? 

57 % vastaajista oli sitä mieltä, että kaikki vesiviljelyalan koulutukset olisi hyvä järjestää 

Suomessa, mutta opiskelijavaihtojen ja kansainvälisten yhteiskurssien avulla opiskelijat saisivat 

laajempaa näkemystä vesiviljelyyn. 39 % vastaajista oli sitä mieltä, että erityisesti 

korkeakoulututkinto, tai osa siitä, olisi hyvä järjestää yhteistyössä muiden pohjoismaiden 

kanssa ja 35 % vastaajan mukaan myös ammattitutkinto. Pohjoismaiden yhteistyötä 

koulutuksen järjestämisessä pidettiin yleisesti tärkeänä asiana. Vesiviljelystrategian tavoitteena 

on kehittää Itämeren alueen koulutustarjontaa ja verkostoitumista. 

”Koska toimiala on pieni, niin yhteistyöllä voisi saada laadukkaampaa 

opetusta ja laajempaa näkemystä” 

”Ehdottomasti Suomessa ja päivitystä myös vanhoille konkareille.” 

”Norjaan voisi tehdä opiskelijavaihtoa (korkeakoulussa), koska siellä on 

ammattimainen koulutus.” 
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”Yliopistojen verkostoituminen on tärkeää Suomen sisälläkin, jotta osaamista 

voidaan hyödyntää laajemmin.” 

8. Millä alalla tarvitaan tutkimus- ja kehitystyötä? 

Vastaajista kolmasosan mielestä kaikki yllämainitut osaamistarpeiden alat (taulukko 1) 

tarvitsevat tutkimus- ja kehitystyötä. Eniten ääniä sai kiertovesiviljely, jonka tutkimus- ja 

kehitystyötä painotti 79 % vastaajista. Tutkimusaiheiksi nousi esimerkiksi tekniikan lisäksi 

vedenlaatu, poikasien totuttaminen kiertovesilaitokselta luonnonveteen ja geosmiini, joka 

vaikuttaa kalan makuun kiertovesiviljelyn lisäksi merikasvatuksessa.  

Kaksi kolmannesta vastaajasta koki, että kalaterveysasioissa tarvitaan tutkimus- ja kehitystyötä. 

Esille nousivat rokotusten kehittäminen, tautien ennaltaehkäisy, antibioottiresistentit 

bakteerikantojen sekä vesihome ja siian rakkoloisio-tutkimukset. Myös Vesiviljelystrategia 

painottaa kalaterveys- ja hyvinvointiasioiden tutkimus- ja kehitystyötä.  

”Tutkimus ja kehitystyötä tarvitaan kalojen hyvinvointi- ja virikeasioihin 

eläinsuojelulliselta kantilta.” 

”Kalatautipuolella tarvitaan tutkimusta ja rokotekehitystä, jotta oltaisiin 

niskan päällä.” 

Puolet vastaajista halusi suunnata tutkimus- ja kehitystyötä avomerikasvatukseen. Aiheina 

mainittiin hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien haittojen ehkäisy ja verkkokassien 

rakenteiden sekä tekniikan kehittäminen, mm. rakenteiden toimivuus ja kestävyys 

avomeriympäristössä.  

”Tulevaisuudessa kassit ovat avomerellä. Tarvitaan välineitä, jotka kestävät 

merenkäymisen, joita voisi esimerkiksi upottaa myrskyjen ajaksi, tai talvella.” 

Ympäristöasiat nousivat esille 41 % vastauksista, jossa tutkimus- ja kehitystyötä suunnattaisiin 

ympäristölupiin ja - säätelyyn, sijainninohjaukseen niin sisämaassa kuin merellä sekä 

kuormituksen vähentämiseen ja perkaamoiden jätevesien käsittelyyn. 38 % vastaajista koki 

kalabiologiaan ja -viljelyyn liittyvän tutkimus- ja kehitystyön aiheelliseksi. Esille nousivat mm. 

uudet lajit, valintajalostus, rehun kehitys, kalafysiologia ja kirjolohen lämpötilan sieto.  

”Sijainninohjaussuunnitelmaan tarvitaan tutkimus- ja kehitystyötä. 

Sisämaassa rannat on tosi rakennettuja, niin on vaikea löytää sopivia paikkoja 

laitoksille vesialueen viereen.” 

Vesiviljelystrategian tavoitteena on laatia yhteistyössä sidosryhmien kanssa kestävän 

vesiviljelyn kasvua tukeva monivuotinen tutkimus- ja kehittämisohjelma, joka toteutetaan 

verkostomaisen kehittämisen periaatteita noudattaen. Tavoitteena on muodostaa 

osaamisverkosto yhteistyössä elinkeinon, hallinnon, tutkimuksen ja ympäristöasioiden 

asiantuntijoiden kanssa, joka mahdollistaa kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoisen 

innovaatioympäristön vesiviljelysektorin kehittämiselle. Tavoitteena on vahvistaa hallinnon, 

sidosryhmien ja tutkimuksen kansainvälistä yhteistyötä erityisesti Itämeren ja Pohjoismaiden 
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alueilla. Moni vastaaja painotti avoimuutta ja vuoropuhelun tärkeyttä tutkijoiden, yrittäjien 

sekä organisaatioiden välillä. Yhteistyötä tarvitaan ja tutkimuksen pitäisi olla alaa palvelevaa.  

”Tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä tutkijoiden ja alan toimijoiden kanssa, ja että 

tutkimus palvelee elinkeinoa.” 

9. Onko organisaatiollanne / yrityksellänne ollut tai onko tarvetta lisäkoulutukselle? 

Minkälaiselle ja kenelle se pitäisi suunnata? 

Kolmasosa vastaajista koki, että yrityksellä / organisaatiolla on tarve lisäkoulutukselle. Esiin 

nousivat kalanviljelijätyöntekijöiden koulutus, esimerkiksi perustiedot kalabiologiasta alalle 

tuleville, joilla ei ole pohjakoulutusta. Myös kalatautiosaamista ja kalan tutkimisosaamista 

tautiepäilyissä pidettiin tärkeänä. Vastaajat kaipasivat täydennyskursseja alalla jo oleville, 

esimerkiksi teknisestä piirtämisestä, tietotekniikan puolelta tai erikoistumiskursseja ulkomailla. 

Hallintopuolella uuden teknologian hyödyntäminen ja yleisesti tekniikkapuolen koulutus 

nousivat esiin. Monet vastaajista kertoivat, että heidän yritykset / organisaatiot järjestävät itse 

omille työntekijöille koulutuksia mm. kalaterveydestä, -biologiasta ja hygieniapuolelta. 22 % 

vastaajista oli käyttänyt myös muuta ulkopuolista koulutusta mm. osallistumalla alalla jo 

järjestettäviin koulutuksiin (esim. Pro kalan ja Kalankasvatusliiton koulutukset), käymällä 

kansainvälisellä erikoistumiskurssilla ja hygieniapuolen koulutuksissa. Myös osallistuminen alan 

kongresseihin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin ja alan aktiivista seuraamista pidettiin 

tärkeänä ja monen osalta myös riittävänä. 

”Koulutuksessa kalanviljelypuolelle olisi hyvä ihan kalan käytöksen tulkinta ja 

kalan tutkiminen, kun epäillään, että on joku tilanne päällä.” 

”Järjestämme itse tuotannon työntekijöille hygienia-, laatu- ja 

filerointikoulutuksia.” 

10. Onko ollut vaikeuksia saada työvoimaa? Mitä osaamisalan edustajia on ollut 

vaikein rekrytoida? 

Kolmasosa vastaajista koki, että rekrytoinneissa on vaikea löytää työntekijöitä. Osaamisaloista 

nousi esiin kalanviljely, kalaterveys, perkaamopuoli, tutkimusmestarit, motivoituneet 

työntekijät, esimiestaso ja yliopistotaso. Kalanviljelylaitokset sijoittuvat usein syrjemmälle, työ 

on kausiluontoista ja palkkataso matala esimerkiksi perkaamon ja kalanviljelyn puolella. 

Työnantajat myös kokivat, ettei ala houkuttele tulijoita. Sama nousi esiin tutkimus- ja 

koulutussektorilta, että alalle on jossain määrin vaikea saada opiskelijoita. Kolmasosa 

vastaajista taas koki, että työntekijöitä löytyy tarvittaessa ja kolmasosalla ei ollut tarvetta 

rekrytoida.  

”Haasteena on, että alalle on vaikea saada työvoimaa, etenkin perkaamoon. 

Alaa ei nähdä tulevaisuuden alana eivätkä kalanviljelylaitokset myöskään näy 

kuluttajille, koska ovat niin kaukana tai muuten syrjässä. Miten saadaan 

nuoria alalle?” 
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”Kyllä on ollut vaikeuksia. Laidasta laitaan, niin (tuotanto-)työntekijöitä kuin 

korkeakoulutettujakin.” 

”Nyt on hyvä tilanne. On saatu työvoimaa kun on haluttu.” 

Moilasen (2017) selvityksessä 80 % vastaajista koki, että työmarkkinoilla on riittävästi osaajia. 

Vastaajat kokivat, että kalanjalostuksen ja -viljelyn osaajia on riittävästi. Haastavana alana 

löytää työntekijä mainittiin esimiestehtävät, kalabiologia, järjestötoiminta ja kalavedenhoidon 

osaaminen. Myös alan lainsäädännön tuntijoita tarvitaan enemmän alan työtehtäviin. Vastaajat 

arvioivat osaamispulan johtuvan puutteellisesta koulutuksesta (puuttuu joko kokonaan tai ei 

vastaa tarpeita).  

Saarisen (2015) loppuraportissa selvitettiin opisto- ja AMK-tutkinnon iktyonomien työllistymistä 

vuosien 2007–2011 välillä. Opistotasoisilla oli parempi työllistyminen kuin 

ammattikorkeakoulun käynneillä. Suurin työllistäjä oli yrityssektori vesiviljely ja 

kalanjalostusyritykset sekä muut kalatalouden yritykset. Vuonna 2001–2014 valmistuneista 

AMK-iktyonomeista 78 % oli työsuhteessa kyselyä tehtäessä, joista noin kolmannes oli 

koulutusta vastaamattomassa työssä. Vuonna 2015 iktyonomeja rekrytoitiin vähemmän kuin oli 

tarjolla. Työntekijät ja työnantajat eivät aina kohtaa. Yksi tämän selvityksen vastaajista ehdotti, 

että olisi hyvä järjestää tapahtumia, joissa olisi sekä opiskelijoita, valmistuneita että työnantajia. 

11. Oletko harkinnut uusien työntekijöiden palkkaamista? 

46 % vastaajista oli aikeissa rekrytoida tulevaisuudessa. Tarvetta työvoimasta koettiin 

erityisesti, kun nykyisiä työntekijöitä eläköityy, mutta myös kausityöntekijöitä tarvittiin. 

Moilasen (2017) selvityksessä lähes 60 % vastaajista oli harkinnut palkkaavansa työvoimaa 

tulevaisuudessa ja oikein kohdennetulle koulutukselle koettiin olevan tarvetta. Näyttäisi siis, 

että vesiviljelyalan osaajille on tarvetta myös tulevaisuudessa. 

12. Onko Vesiviljelystrategia 2022 tuttu? 

Vesiviljelystrategia oli tuttu tai jokseenkin tuttu 88 % vastaajille. 

”On tuttu ja hyvä jos toteutuu.” 

”On tuttu ja tosi tärkeä, mutta tavoitteet utopistia: pitäisi kaksinkertaistaa 

tuotanto, mutta päästöjä ei saisi tulla yhtään lisää tai niiden pitäisi jopa 

vähentyä.” 
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Pohdintaa 

Vesiviljelystrategian yksi tavoite kehittää vesiviljelykoulutusta vastaamaan tarpeita, joita 

tarvitaan alan kehittymiseen ja kasvuun. Suomen yhdeksi heikkoudeksi on listattu koulutuksen 

supistuminen, joka näkyy mm. ammattitaitoisen työvoiman saatavuudessa (Anonyymi 2015). 

Suomessa tarjotaan tällä hetkellä vesiviljelijän ammattikoulutusta (kalatalouden 

ammattitutkinto) kolmessa ammattikoulussa (Livia, Salpaus ja Lappia) ja 

erikoisammattitutkinnon suunnittelu on parhaillaan menossa. Tämän tutkimuksen vastaajat 

pitivät ammattitason kalanviljelytutkintoa tärkeänä. Korkeakouluissa vesiviljelyalan koulutus on 

supistunut vähäiseksi viime vuosien aikana, erityisesti kun iktyonomitutkinto lopetettiin. Myös 

yliopistoilla on vähennetty vesiviljelyalan koulutusta.  

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelman mukaan vesiviljelyn tuotannolla on 

mahdollista kasvaa voimakkaasti jo ohjelmakauden 2014-2020 aikana. Kasvun ennustetaan 

kasvattavan vesiviljelyalan työmahdollisuuksia kymmenillä työpaikoilla (Anonyymi 2015). Alalla 

on tapahtumassa lähivuosina myös eläköitymistä ja uusia työntekijöitä tarvitaan niin 

tutkimustehtäviin kuin yrityksien johtotehtäviinkin. Toisaalta ala elää myös eräänlaista 

murroskautta, kun ympäristöpolitiikan ja uusien viljelymenetelmien takia viljelytekniikat 

muuttuvat ja niihin liittyvän osaamisen on kehityttävä vastaamaan alan tarpeita. Haastattelun 

perusteella vesiviljelyn korkeakoulutuksen kehittämistarve on merkittävä. 

Tässä haastattelututkimuksessa esiin nousseille vesiviljelyn suurimpien haasteiden 

ratkaisemiseksi tarvitaan niin tutkimus- ja kehitystyötä kuin koulutustakin. Vastauksien 

perusteella alan kehityksen kasvua jarruttaa tällä hetkellä eniten ympäristöpolitiikka. Olisi 

tärkeä selvittää, minkälaisia toimenpiteitä ympäristölupien myöntöjen lisääminen tarkoittaisi 

esimerkiksi laitosten toiminnassa, kuormituksen vähentämisessä ja sijainninohjauksessa. 

Kestävä kalanviljely on erittäin tärkeää ja aiheeseen olisi tarpeellista lisätä niin tutkimus- ja 

kehitystyötä kuin koulutustakin. 

Yhdeksi tärkeäksi osaamistarpeeksi nousi ympäristölainsäädäntö, jota on mahdollista opiskella 

monessa yliopistossa ympäristötieteiden opinnoissa (Jyväskylän, Helsingin, Itä-Suomen ja Turun 

yliopistoissa). Ympäristölainsäädäntöä on mahdollista opiskella lisäksi niissä yliopistoissa, joissa 

on oikeustieteellinen tiedekunta (Helsingin, Turun, Lapin ja Itä-Suomen yliopistossa sekä Åbo 

Akademissa) ja joissakin teknillisissä yliopistoissa (esim. Oulun yliopisto). Yksittäisiä 

ympäristölainsäädännön ja -hallinnon kursseja voi opiskella myös avoimissa yliopistoissa. 

Vesiviljelyalan opiskelijat ja työntekijät hyötyisivät ympäristölainsäädännönkursseista, joissa 

perehdyttäisiin lainsäädäntöön erityisesti kalatalouden kannalta. 

Kiertovesiviljely ja avomerikasvatuksen osaaminen nousi yhdeksi haasteeksi ja 

osaamistarpeeksi. Kummastakaan ei ole tällä hetkellä saatavilla yksittäistä kurssia, mutta 

Jyväskylän yliopiston kalanviljelykurssilla kumpaakin menetelmää käydään läpi. Lisäksi 

Jyväskylän yliopisto järjestää kiertovesiviljelystä kesäkoulukurssin vuosina 2018 ja 2020, ja 

kurssille hankitaan opettajaksi kansainvälinen alan huippuosaaja. Vesiviljelyyn voi erikoistua 

myös kirjatenttien, työharjoittelun ja opinnäytteiden kautta akvaattisten tieteiden opinnoissa 

niin Jyväskylän kuin Helsinginkin yliopistoissa. Kiertovesiviljelyn käytännön opetusta voi 
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puitteiden puolesta järjestää Jyväskylän yliopisto ja Livian ammattikoulu, joissa kummassakin on 

pienet kiertovesialtaat. Laukaan kalanviljelylaitoksella (Luke) on kiertovesiviljelyn 

tutkimusyksikkö, jonka parissa on mahdollista tehdä opinnäytetöitä. Myös Laukaan laitoksen 

sijainti Jyväskylän kupeessa parantaa yhteistyömahdollisuuksia sekä yliopisto-opetuksessa että 

tutkimuksessa. Tämän selvityksen perusteella niin avomeri- kuin kiertovesiviljelyopintojen 

lisääminen opetussuunnitelmiin olisi tarpeellista, niin ammatti- kuin korkeakoulutasolla. 

Kalatalouden uuteen ammattitutkintoon onkin tulossa kiertovesiviljelykurssi. Myös aiheen 

tutkimus- ja kehitystyöhön olisi tärkeä panostaa, koska kiertovesiviljely on suhteellisen uusi ja 

haasteellinen kalanviljelymenetelmä. Vastaajista moni koki, että kiertovesi- ja 

avomerikasvatuksen puolella tarvitaan teknillisten tieteiden osaajia. Avomerikasvatus tarvitsisi 

tutkimus- ja kehitystyötä tekniikan ja rakenteiden päivittämisessä, koska sijainninohjaus on 

siirtämässä meriviljelykasseja kauemmaksi avomerelle, jossa vaaditaan erilaista kestävyyttä ja 

sopeutumista äärioloihin. Teknillisiä tieteitä voi opiskella Suomessa useammassa 

korkeakoulussa, ja erikoistua mm. ympäristötekniikkaan tai luonnontieteiden tekniikkaan, 

mutta suoranaisesti vesiviljelyalan teknillistä koulutusta ei kuitenkaan ole tarjolla. Norjassa 

vesiviljelyalan teknillistä koulutusta tarjotaan mm. Stravangerin yliopistossa sekä Norjan tieteen 

ja teknologian yliopistossa (NTNU). 

Yhdeksi haasteeksi nousi osaavien sekä motivoituneiden opiskelijoiden ja työntekijöiden puute. 

Olisi hyvä miettiä, kuinka alaa saataisiin näkyvämmäksi ja kiinnostavammaksi niin opiskelijoiden 

kuin työnhakijoidenkin silmissä. Tämän selvityksen mukaan alalla on tulossa rekrytointeja, joten 

työntekijöiden koulutus ja riittävyys on erittäin tärkeää. Kilpailuasema Norjan lohen kanssa 

koettiin myös haastavaksi. Alaa olisi hyvä markkinoida niin työpaikkana kuin kalatuotteidenkin 

kautta.  

Monet haastatteluissa esitetyt osaamistarpeet olivat vastaajien mukaan erittäin tärkeitä tai 

tärkeitä. Tärkeimmäksi osaamistarpeeksi ja myös yhdeksi alan haasteeksi nousi kalaterveys- ja 

hyvinvointiasiat sekä kalabiologia. Suomessa kalaterveysasiat ovat tällä hetkellä hyvällä mallilla 

(Anonyymi 2015). Tällä hetkellä kalaloisiin ja -bakteereihin liittyvää opetusta tarjotaan 

Jyväskylän yliopistossa, jossa on myös mahdollista erikoistua aiheeseen työharjoittelun, 

opinnäytetyön ja kirjatenttien kautta. Myös Kalatalouden ammattitutkinnossa kalaterveysasiat 

kuuluvat opetussuunnitelmaan. Åbo Akademilla on tutkimusta liittyen kalapatogeeneihin ja 

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta tarjoaa kurssin viljelykalojen terveydestä. 

Lisäksi kaloihin liittyviä asioita sivutaan myös muilla eläinlääketieteiden kursseilla. Selvityksen 

perusteella kalaterveys- ja hyvinvointiasioiden osaamistarve on erittäin tärkeä kaikilla 

koulutustasoilla ja aiheeseen olisi tärkeä panostaa myös tutkimus- ja kehitystyössä. Vastaajat 

pitivät yleisesti myös kalabiologian osaamista tarpeellisena. Sitä on mahdollista opiskella 

Jyväskylän ja Helsingin yliopistoissa. Opinnoissa voisi olla hyvä käydä kalabiologiaa läpi 

erityisesti myös kalanviljelynäkökulmasta. 

Vastaajat pitivät tärkeinä vesiviljelyalan osaamistarpeissa yrityksen hallintoon ja johtamiseen 

liittyviä osaamisalueita, kuten markkinointia, yrittäjyyttä ja työnjohtoa. Olisi hyvä, jos tämän 
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aihepiirin opintoja pystyttäisiin lisäämään vesiviljelyalan koulutuksiin tai tarjoamaan kursseja 

muista kouluista / tiedekunnista. 

Tällä hetkellä Suomessa ei ole luomukalanviljelyä, mutta luomulohta tuodaan jonkun verran 

Norjasta. Luomukalanviljely vaatisi erityisvaatimuksia tuotantoon mm. rehun, kasvatustiheyden 

ja lääkinnän sekä lajikohtaisten tarpeiden täyttämisen suhteen (Pro Luomu). Tämän selvityksen 

vastaajat eivät nähneet luomukalan kasvatusta kannattavana tällä hetkellä, lähinnä juuri 

tuotannollisten haasteiden takia. Vastaajat miettivät myös löytyisikö luomukalalle ostajia 

tarpeeksi. Luomulihan (lampaan, sian, naudan ja siipikarjan liha) kokonaistuotanto on kasvanut 

Suomessa tasaisesti. Vuonna 2016 se kasvoi 5 % edellisvuoden tuotannosta kattaen 1 % koko 

Suomen lihantuotannosta. Suomessa tuotettiin vuonna 2016 lähes 4,4 milj. kg luomulihaa (Pro 

Luomu). Markkinoita voisi olla ainakin pienimuotoiselle luomutuotannolle, mutta ala vaatii 

ensin lisää tutkimus- ja kehitystyötä. Vesiviljelystrategiassa non-food-viljelyn uskottiin olevan 

yksi potentiaalinen mahdollisuus, mutta tässä selvityksessä vastaajat eivät uskoneet, että sillä 

voisi olla merkittävää jalansijaa vesiviljelytuotannossa Suomessa.  

Vastaajat pitivät yleisesti liiton ja organisaatioiden järjestämiä koulutus- ja teemapäiviä tärkeinä 

ja seurasivat myös melko aktiivisesti alan kirjallisuutta. Yritykset / organisaatiot kouluttivat 

myös itse työntekijöitä esimerkiksi kalaterveys- ja hygienia-asioista. Vastaajat kokivat, että alalla 

jo oleville olisi hyvä järjestää lisäkoulutusta tarpeiden mukaan. Kyseessä voisi olla esimerkiksi 

lyhyemmät erikoiskurssit joko ulkomailla tai Suomessa. Myös verkkokurssit erikoisosaamisesta 

voisivat olla hyödyllisiä. Esimerkiksi ”Biotalousasiantuntijan osaamissalkku” on 

työelämälähtöinen korkeakouluopetuksen osaamiskokonaisuus, jossa on mukana eri avoimia 

yliopistoja ja ammattikorkeakouluja. Omaan osaamissalkkuun voi koota kokonaan verkossa 

suoritettavia kursseja, joita voi valita omien tarpeiden mukaan. Luennot ovat pääosin 

nauhoitettuja, joten opiskelun voi ajoittaa itselleen sopivaan aikaan. Tällaiselle 

opintokokonaisuuksien kasaamiselle olisi selkeä tarve vesiviljelysektorillakin. Tarjonta on 

nykyään hajanaista, vaikka täsmäosaamista olisi mahdollista hankkia myös ulkomaisista 

laadukkaista verkkokursseista. Esimerkiksi Cornellin yliopisto tarjoaa kiertovesikasvatuksen 

maksullista verkkokurssia kaikille kiinnostuneille. 

Selvityksen mukaan vesiviljelyalan korkeakoulututkinto voisi olla syvempi perehtyminen 

tiettyyn alaan (esim. kiertovesiviljely tai kalaterveys) tai poikkitieteellinen, jossa opiskelija voisi 

esimerkiksi opiskella akvaattisia tieteitä ja ympäristölainsäädäntöä yliopistossa sekä lukea 

työnjohdon ja kaupallisen puolen perusteita esimerkiksi kauppakorkeakoulussa. Teknisen 

puolen osaaminen vaatisi kokonaisvaltaisempaa syvällistä perehtymistä, eikä Suomessa ole tällä 

hetkellä kalanviljelyyn liittyvää opetusta tarjolla. Norjan koulutustarjontaa hyödyntämällä 

voitaisiin saada spesifistä osaamista Suomeen esimerkiksi avomerikasvatuksen rakenteiden ja 

toiminnan kehittämiseen.  

Tämän selvityksen perusteella vesiviljelyalan koulutusta olisi hyvä lisätä ja monipuolistaa 

Suomessa. Nykykoulutuksen kokoaminen, sopivien opintopolkuvaihtoehtojen suunnittelu sekä 

tarvittavan lisäkoulutuksen järjestäminen ovat tämän selvityksen mukaan tarpeellisia toimia 

vesiviljelytoimialan kehityksen edistämiseksi.  
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