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Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 
 

Toimintasuunnitelma sisältää liiton sääntöjen ja vuosikokouksen hyväksymät pitkän 
aikavälin perusteet liiton toiminnalle sekä toimet vuoden 2019 aikana. Suunnitelma 
sisältää sitovat suuntaviivat hallituksen ja toimitusjohtajan työlle vuoden aikana.  
 

1. Liiton toiminnan yleinen tarkoitus 
 

Sääntöjen määrittelemä liiton tarkoitus 

Suomen Ammattikalastajaliitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton aatteellinen yhdistys, 

jonka tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä taloudellisesti kannattavaa ja 

kestävää kalastustoimintaa. Liitolla on myös elinkeinoon liittyvä luonto-, ympäristö- ja 

kulttuuriperintötehtävä. 

Perusperiaatteet liiton toiminnassa 

Liiton jäsenet toimivat avomerellä, rannikkoalueella, saaristossa ja sisävesialueella. 

Liitto ottaa huomioon ja edustaa tasapuolisesti kaikkia ammattikalastajaryhmiä ja 

kalastusmuotoja. 

Liiton päätehtävänä on elinkeinolle hyväksytyn strategian toteuttaminen. Liiton 

tehtävänä on myös elinkeinon kehittäminen sekä sisäisen tiedotus ja ulkoinen viestintä, 

yhteistyö sidosryhmien kanssa ja tarvittavan rahoituksen järjestäminen liiton 

toiminnalle.  

Liiton toiminnan arvot ovat asiallisuus, rehellisyys, avoimuus ja luottamuksellisuus.  

 

2. Liiton strategiat ja suunnitelmat 
 

Liiton säännöt on muutettu 2017 ja liitossa on siirretty suoraan jäsenyyteen. 
Liiton strategia vuosille 2014-2020 muodostaa perustan liiton edunvalvontatyölle 

(hyväksytty maaliskuu 2013). Strategian linjaukset ja tavoitteet ohjaavat 

edunvalvontatyötä. Strategiaan liittyy myös vastuullisen toiminnan periaatteet sekä 

rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön ohjeet, jotka päivitetään vuoden 

aikana. Liiton strategian päivitystyö (Kalastuselinkeino 2030) jatkuu vuonna 2019 ja 

uusi strategia hyväksytään vuonna 2020. 

Liiton viestintäsuunnitelma on hyväksytty elokuussa 2013 (tarkistus 2015). 

 

3. Työohjelma vuodelle 2019 

Toimintavuodelle suunnitellut toimet ilmenevät seuraavien osa-alueiden alla: 
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A. JÄRJESTÖTYÖ  

HALLITUS 
 
VUOSIKOKOUS 
 
HALLINTO 

• 3 kokousta, josta yksi kesäkokous elokuussa 
 

• vuosikokous 29.3. Turussa 
 

• johtajasopimus 1.1.2018-1.5.2024, vuoden suunniteltu 
työpanos 100 prosenttia 

• Tiliaktiiva Oy, kirjanpito jatkuu 

• Peter Palmu, tilintarkastus jatkuu 

• jäsenrekisterin ylläpito, tietotoimisto.fi rekisterinä 

• toimintatuki aluejärjestöille, ennakkohaku maaliskuussa, 
lopullinen tuki jälkikäteen, hakuaika loppuu 31.1. 

• jäsenmaksulaskutus, perusjäsenmaksu helmikuu ja 
liikevaihtoperusteinen heinäkuu 

• tietoturva-asetuksen huomioiminen 
• liiton ja elinkeinon strategian päivitystyö jatkuu, 

Kalastuselinkeino 2030 dokumentti 
• vuoden 2020 toimintatuen varmistaminen (kalatalouden 

edistäminen) 

• juhlavuoden 2020 valmistelu 

• liiton uuden graafisen ilmeen valmistelu 2020 varten 
 

 

B. EDUNVALVONTA  

KIINTIÖT 
 
 
 
 
 
 
RANNIKKOKALASTUKSEN 
KRIISI  
 
 
 
HYLJE 
 
 
 
 
MERIMETSO 
 
 
 
KUHAN KALASTUS 
 
 

• toimijakohtaisten kiintiöjärjestelmän seuranta 

• ICES neuvonanto vuodelle 2020 

• kiintiöprosessiin liittyvä edunvalvonta, MMM, 
eduskunta ja BSAC 

• kiintiövaihtojen edistäminen, mahdollisen 
sähköisen järjestelmän luominen 

 

• vuoden toimintateemana, tiedotuksellinen elementti 
vuoden aikana 

• rannikkokalastuksen tilanne ja tarvittavat toimet 
 

• hyljekantojen hallintosuunnitelman päivitys 

• MMM:n toimenpidepaketti hylkeiden osalta 

• hylkeiden vaikutukset kalakantoihin 

• metsästys 2019-2020 
 

• merimetsotyöryhmä, kansallinen strategia 

• alueelliset toimintasuunnitelmat 

• merimetsokannan vaikutukset kalakantoihin 
 

• kuhakantojen seurantahanke, kalastajat 
(kumppanuus) 
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KALASTUKSEN 
KEHITTÄMISRYHMÄ 
 
SUOMEN EMKR 
SEURANTAKOMITEA JA  
TOIMINTAOHJELMAN 
MUUTOS 
 
KALASTUSLAKI 
 
 
 
 
 
MAAKUNTAUUDISTUS 
(KESKEYTYI) 
 
KARPOLAR-HANKE 
 
 
EDUSKUNTAVAALIT 2019 
 
MERIALUESUUNNITTELU 
 
SUOMENLAHDEN 
SUOJELUALUEET 
 
DIMECC 
 
 
 
EU-ASIAT 

 

• osallistuminen työskentelyyn 
 
 

• osallistuminen seurantaryhmän työhön 

• vaikuttaminen seuraavan rakennekauden sisältöön 
ja tukiehtoihin, tulee olla mahdollistava 
 

 

• kalatalousalueiden käynnistys, ammattikalastuksen 
edustus 

• kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat, 
ammattikalastukseen soveltuvat alueet 

 

• uudistuksen seuranta ja vaikutukset 
kalataloushallintoon  
 

• työhön osallistuminen 
 

• vaikuttaminen seuraavan hallitusohjelman 
sisältöön, kalastuselinkeinon huomioiminen 
 

• prosessin seuranta ja vaikuttaminen 
 

• prosessin seuranta ja vaikuttaminen 
 

• valitus ja mahdollinen sopimus 

• pilottihanke, rysän suojaaminen kiellolla 
 

 

• EMKR-asetus kaudelle 2020-2027 

• valvonta-asetuksen muuttaminen 

• monivuotinen lohikantojen hoitosuunnitelma 

• Itämeren tekniset säädökset 

• dioksiini, raja-arvojen mahdollinen muutos 

• PAH-poikkeus 
 

 

C. KEHITTÄMINEN  

MSC 
 
 
 
TUKALA 
 
 
 
 
 

• oma EMKR-hanke suunnitelman mukaan 

• toimintasuunnitelman laadinnan aloittaminen, 
sertifioinnin ehtojen 1. vuoden vaatimus 

 

• kumppanuussopimus Luken kanssa, työohjelman 
mukaan 

• omien verkkosivujen ylläpito 

• hankkeen jatkuminen 2020-21 
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KAPYYSI 
 
 
 
 
UUSI HANKE 

• haamuverkot, Suomen tilanteen selvittäminen 

• kumppanuussopimus SYKE:n kanssa, työohjelman 
mukaan 

 

• mahdollisen uuden kehittämishankkeen 
käynnistäminen 

 

D. TIEDOTUS  

KALATALOUDEN 
EDISTÄMINEN 
 
 
 
 
TIEDOTUSPALVELUIDEN 
MYYNTI 

• MMM:n myöntämä rahoitus, erillisen 
hankesuunnitelman mukaisesti 

• kalastajayrityksille suunnattu tiedotus 
(www.sakl.fi) ja alan kehittämistoimet 

• sähköinen viikkotiedote, Postiviidakko 
 

• palveluiden myynti omakustannushintaan 
Suomen Kalakauppiasliitolle, jatkuu 

 

E. YHTEISTOIMINTA  

PRO KALA 
 
 
 
ELKA 
 
 
BSAC 
 
JÄRJESTÖT 
 
MERI- JA KALATALOUS- 
VERKOSTO 

• jäsenyys 
• hallitustyöskentely 

• markkinoinnin innovaatio-ohjelma 
 

• osallistuminen työskentelyyn, asialistojen 
valmistelu ja puheenjohtajuus 

 

• jäsenyys, edustajana Markku Saiha 
 

• alan yhteinen paperi hallitusohjelmatavoitteista 
 

• ohjausryhmän jäsen 2019 alkaen 

 

4. Resurssit 

Liiton toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuilla (54 %), eduskunnan myöntämällä määrärahalla 

(30 %) ja osallistumalla EMKR-hankkeisiin (13 %) sekä myymällä palveluja (3 %). Liiton 

talous on tasapainossa. Liitolla on työtä varten toimitusjohtaja, osa tehtävistä hoidetaan 

ostopalveluilla. Liitolla on toimisto Lapinjärvellä. Liiton puheenjohtaja saa tehtävästään 

palkkion.  

http://www.sakl.fi/
http://www.sakl.fi/
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