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A v a i n v i e s t i t

KOTIMAINEN KALA TEKEE HYVÄÄ!

KOTIMAINEN KALA ON

AMMATTIKALASTUS ON YRITYSTOIMINTAA LUONNON EHDOILLA JA KALAA SYÖMÄLLÄ 
AUTAMME ITÄMERTA JA JÄRVIÄMME.

# Terveellistä  # Ympäristöystävällistä  # Vastuullista

Ilmastoystävällinen, 
ympäristömyönteinen ja vastuullinen 
vaihtoehto

Kotimainen kala on vastuullinen valinta. 
Kalatalouden positiiviset vaikutukset ovat 
moninkertaiset mahdollisiin negatiivisiin 
verrattuna. Suurin osa tuotannosta on 
MSC-sertifioitua. Kalakannat ovat kestäviä.

Taloudelliset hyödyt sekä huoltovarmuus 

Kalatalous tuo työpaikkoja ja on haja-
asutusalueiden työllistäjä. Osa kansallisen 
huoltovarmuuden ylläpitämistä.

Ammattikalastajat tuovat luonnonkalan 
tarjolle

Jotta Itämeren tilaa pystytään 
kohentamaan ja samalla huolehtimaan 
kotimaisen lähiruuan saatavuudesta 
kaupoissa ja ravintoloissa, on 
kalastuselinkeinolle taattava riittävät 
mahdollisuudet hoitaa tämä tehtävä.

Terveellinen ruokavalio

Ravitsemussuositusten mukaan kalan osuutta 
ruokavaliossa tulisi lisätä. Kotimainen kala 
on lähiruokaa. Kalatalous mahdollistaa 
Ilmastoystävällisen ja terveellisen ruokavalion. 
Kala on monipuolinen ruoka.#

                                   



V i s i o / t a h t o t i l a
AMMATTIKALASTUS ON ARVOSTETTU JA NYKYAIKAINEN ELINKEINO.

KALASTUSELINKEINO ON KANNATTAVA JA 
KILPAILUKYKYINEN.

AMMATTIKALASTUS ON EDELLEEN ELÄVÄ OSA MEIDÄN KULTTUURIPERINTÖÄ.

Arvostus ansaittava

Kalastusyritykset ja ammattikalastajat 
voivat omilla toimillaan nostaa alan 
arvostusta. Toimitaan vastuullisesti, 
ympäristöä kunnioittaen.

Nykyaikainen elinkeino

Kalastustoimintaa on jatkuvasti 
uudistettava ja kehitettävä, pysyttävä 
ajassa mukana.

Kilpailukykyä tarvitaan

Suomalaisen kalastuselinkeinon 
on oltava kilpailukykyinen muihin 
elintarviketoimijoihin verrattuna.
Kalastuselinkeinon on toimittava 
tehokkaasti.

Keskeistä kannattavuus

Elinkeinon kannattavuus on 
avainasemassa ja se antaa perustan 
elinkeinon jatkuvuudelle ja uusien 
kalastajien rekrytoinnille.

#

                                   

Osa kulttuuriperintöä

Kalastuselinkeino välittää rannikon ja 
sisävesien pitkäaikaista ammattimaista 
kalastusta eteenpäin – sitä vaalien ja 
samalla uudistaen.



!
M i s s i o   
TUOTAMME ASIAKKAILLEMME KESTÄVÄLLÄ TAVALLA KALASTETTUA JA 

HYVÄLAATUISTA KALAA.

POISTAMME RAVINTEITA ITÄMERESTÄ JA JÄRVISTÄ.

Asiakas

Asiakas on keskiössä 
ja asiakkaan tarpeet 
huomioidaan.

                                   

Kestävyys

Kalastuksen kestävyys 
on selkeä lähtökohta 
kaikessa toiminnassa.

Laatu

Kalan laatuun kiinnitetään 
jatkuvaa huomiota. Ravinteet

Kalastuselinkeino 
poistaa suuria määriä 
ravinteita Itämerestä ja 
järvistä – kalastus on 
ympäristöteko.



                                   

S t r a t e g i a   
UUDISTUEN JA KASVAEN KESTÄVÄSTI

Kestävyys

Kestävyys nähdään laajana käsitteenä, jossa 
on sekä ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset 
elementit. Kaikkien osien on oltava kunnossa.

Yritystoimintaa

Kalastuselinkeino on tänä päivänä yritystoi-
mintaa, yleiset yritystaloudelliset pelisäännöt 
pätevät. Tämä huomioitava kalastuspoliittises-
sa päätöksenteossa. Jokaisella kalastusyrityk-
sellä on oma toimintastrategiansa.

Elinkeinon asema

Elinkeinon asemaa voidaan edistää ainoas-
taan laajalla rintamalla toimien. Politikoilla ja 
hallinolla on keskeinen vastuu toimintaedelly-
tysten luomisessa, mutta elinkeinolla on oma 
osansa hoidettavana – yhdessä alan muiden 
toimijoiden kanssa.

Kokonaislaatu

Sekä tuotteen että toiminnan laadun on oltava
korkealla tasolla.

Ammattikalastusta harjoitetaan ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.
Kalastusta harjoitetaan yritysmäisesti siten, että toiminnan kokonaislaadulla on keskeinen merkitys.
Elinkeinon asemaa yhteiskunnassa vahvistetaan tavoitteellisella kehittämisellä, edunvalvonnalla, 
viestinnällä ja markkinointityöllä. 



                                   
FOKUSALUEET JA LÄPIMURROT   

Fokusalueet osoittavat päätöksenteon 
keskeiset

asiat ja kehityskohteet.

1 . Riittävät kalastusoikeudet ja -edellytykset 
– mahdollisuus kalastaa monipuolisesti

2 . Vahinkoeläinkannat kalastusta
mahdollistavalla tasolla

3 . Toiminnan kokonaislaadun
ylläpitäminen

4 . Toimiva infrastruktuuri

5 . Elinkeinon ja tutkimuksen välinen
tasapuolinen kumppanuus

6 . Silakka, kilohaili ja muikku erityisinä
kehityskohteina

7 . Uudistuminen



                                   

                                   
FOKUSALUEET JA LÄPIMURROT   

Fokusalueet osoittavat päätöksenteon 
keskeiset

asiat ja kehityskohteet.

1 . Riittävät kalastusoikeudet ja -edellytykset – 
mahdollisuus kalastaa monipuolisesti

# Kaupallisten kalastajien pääsy vesille ja kalastusoikeuksien 
saanti turvataan

Kalastusyritykset hankkivat ensisijaisesti kalavedet ja kalastusoikeudet 
vapaaehtoisin sopimuksin. Toissijainen tie on kalastuslain mukainen 
järjestely (KL 13§). Kalatalousalueiden tulee edistää kaupallisen kalastuksen 
toimintamahdollisuuksia. 

# Toimijakohtainen kiintiöjärjestelmä antaa vakaan perustan 
silakan, kilohailin ja lohen kalastukselle 

Toimijakohtainen kiintiöjärjestelmä (silakka, kilohaili ja lohi) jatkuu ensimmäisen 10 
vuoden jälkeen.
 

# Kaupallisten kalastajien toimintamahdollisuudet turvataan 
kalastuksen säätelyssä ja merialuesuunnittelussa

Kalastuksen säätelyssä on huomioitava kalastuselinkeinon tarve toimia tehokkaasti 
ja kannattavasti.
 

# Lohen merkitys rannikkokalastuksessa huomioidaan

Lohella on silakan, kuhan, siian, ahvenen ja kuoreen ohella ratkaiseva merkitys 
rannikkokalastuksen jatkumiselle. Ammattikalastajien oikeus loheen on turvattava.
 

# Kaupallisen kalastuksen asema turvataan saimannorpan 
suojelussa

Ammattikalastajien oikeus kalastuselinkeinon harjoittamiseen norppa-alueella on 
turvattava.



                                   

                                   
FOKUSALUEET JA LÄPIMURROT   

Fokusalueet osoittavat päätöksenteon 
keskeiset

asiat ja kehityskohteet.

2 . Vahinkoeläimet kalastusta mahdollistavalla tasolla

# Hylje- ja merimetsokannat pidetään tasolla, joka turvaa 
kalakannat ja antaa mahdollisuuden kannattavalle kaupalliselle 
kalastukselle

Hylje- ja merimetsokannat on vähennettävä tasolle, joka mahdollistaa 
kalakantojen elpymisen sekä antaa edellytyksiä kannattavalle kalastuselinkeinolle.  

# Hylje- ja merimetsokantojen aiheuttamat vahingot kaupalliselle 
kalastukselle korvataan

Hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien vahinkojen täysimääräiseksi 
korvaamiseksi luodaan järjestelmä, joka on hallinnollisesti kevyt, mutta 
mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti korvaa syntyneet vahingot.
 

# Pyydys- ja laitekehityksellä mahdollistaa kalastuksen 
jatkumisen

Pyydys- ja laitekehitystä jatketaan tutkimuksen ja kalastajien yhteistyönä.  



                                   

                                   
FOKUSALUEET JA LÄPIMURROT   

Fokusalueet osoittavat päätöksenteon 
keskeiset

asiat ja kehityskohteet.

3 . Toiminnan kokonaislaadun ylläpitäminen

# Noudatetaan vastuullisen toiminnan periaatteita

Kalastusyritykset ja ammattikalastajat kunnioittavat kaikessa toiminnassaan 
ympäristöä ja kalakantojen tilaa. 

# Kalan asianmukaiseen käsittelyyn ja laatuun kiinnitetään jat-
kuva huomiota

Ammattikalastajien laatukoulutuksen panostetaan. Laadun ylläpitäminen ja par-
antaminen on jatkuvaa työtä.

Laadun ylläpitäminen vaatii kalan oikean käsittelyn, asianmukaiset tilat ja kat-
keamattoman kylmäketjun säilymisen. Kalan hyvän laadun turvaaminen on koko 
ketjun asia, vedestä ruokapöytään.



                                   

                                   
FOKUSALUEET JA LÄPIMURROT   

Fokusalueet osoittavat päätöksenteon 
keskeiset

asiat ja kehityskohteet.

4 . Toimiva infrastruktuuri

# Kalasatamia, purkupaikkoja ja kalastajien omia rantoja 
kehitetään vastaamaan tämän päivän vaatimuksia

Kalasatamien ja purkupaikkojen kehittämistä jatketaan vastaamaan elinkeinon 
tarpeita. 

Panostukset suunnataan erityisesti elinkeinon kannalta tärkeisiin kohteisiin 
(keskuskalasatamat ja alueellisesti tärkeät satamat). 

Kalasatamat pidetään julkisessa omistuksessa ja hallinnassa aina kun on 
mahdollista.

Kalastajien omien purkupaikkojen ja kalan käsittelytilojen kehittämistä tuetaan.

# Digitaalisten palveluiden toimivuuteen panostetaan

Hallinnon digitaaliset palvelut kehitetään käyttäjät huomioiden. Digitaaliset 
palvelut hyödynnetään kalan markkinoinnissa ja myynnissä. Kalan suoramyynnin 
osuus tuotannosta kasvaa edelleen.



                                   

                                   
FOKUSALUEET JA LÄPIMURROT   

Fokusalueet osoittavat päätöksenteon 
keskeiset

asiat ja kehityskohteet.

5 . Tutkimuksen ja kalastuksen välinen tasapuolinen kumppanuus

# Tutkimuksen ja kalastajienvälistä yhteistyötä kehitetään
edelleen

Tutkimuksen ja kalastajien välistä kumppanuuden kehittämistä jatketaan kaudella 
2021-2027.

# Kalastajien tietotaitoa kunnioitetaan ja huomioidaan
tutkimuksessa

Tutkimuksen osaamista ammattikalastuksesta vahvistetaan ja käytännön 
kehitystyöhön suunnataan henkilöresursseja.



                                   

                                   
FOKUSALUEET JA LÄPIMURROT   

Fokusalueet osoittavat päätöksenteon 
keskeiset

asiat ja kehityskohteet.

6 . Silakka, kilohaili ja muikku erityisinä kehityskohteina

# Silakalle luodaan kokonaisvaltainen kehittämisstrategia 
sisältäen laivaston kehittämisen, laatutyön sekä markkinoiden
laajentamisen

Laivaston kehittäminen ja nykyaikaistaminen, päästöjen vähentäminen.

Silakan laadun parantaminen edelleen.

Varautuminen markkinoiden muutoksiin, silakalle uusien vaihtoehtoisten 
käyttömuotojen ja -kohteiden kehittäminen. 

# Ylläpidetään silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastuksen 
MSCsertifikaatti.

Ylläpidetään silakan ja kilohailin MSC-sertifiointia myös vuoden 2023 jälkeen. 

Verkkosilakka mukaan sertifiointiin.



                                   

                                   
FOKUSALUEET JA LÄPIMURROT   

Fokusalueet osoittavat päätöksenteon 
keskeiset

asiat ja kehityskohteet.

7 . Uudistuminen

# Aluksia ja veneitä sekä pyyntivälineitä uudistetaan –
ympäristöystävällisyys, työturvallisuus ja tehokkuus
avainsanoja

Laivaston uudistumiselle tehokkaita tuki- ja rahoitusinstrumenttejä. 

Toimijakohtaisille kiintiöille vakuusarvo. 

# Uusien yrittäjien aloituskynnyksen madaltaminen, huomioiden
tasavertaisen kilpailun säilyminen

Alalle ei saa luoda kilpailua vääristäviä tukimuotoja.




