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ESITYS 
  

• Mikä on MSC? 
• Miksi SAKL lähti selvittämään? 
• Miten prosessi edennyt? 
• DNV esiarviointi: Silakan ja 

kilohailin trooli- ja rysäkalastus 
• Mitä seuraavaksi? 
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Marine Stewardship Council 
 
- MSC on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka pyrkii 

muuttamaan maailman kala- ja äyriäismarkkinat kestävälle pohjalle ja 

vastaamaan ylikalastusongelmaan. 

- N. 10 % maailman kalansaalista on MSC-sertifioitu tai arviointiprosessissa 

(yhteensä n. 379 kalastusyritystä) 

- MSC:n kestävän kalastuksen ympäristöstandardia pidetään yhtenä 

luotettavimmista instrumenteista, jolla voidaan asettaa kriteerit yksittäisten 

kalastusyritysten toiminnan kestävyydelle ja hallinnoinnille. 

- Suomessa ei vielä ole sertifioitu yhtään kalastusta. 

- Suomen markkinoilla n. 450 MSC - merkittyä tuotetta, globaalit markkinat n. 20 

000 tuotetta. 

- MSC – merkittyjen tuotteiden markkinat kasvavat nopeasti. 

- Monet suuret toimijat ovat asettaneet tavoitteekseen käyttää tuotannossaan 

vain MSC – merkittyä kalaa.   Lähde: Posti/MSC 

 

 



 
Kalastuksen sertifiointiprosessi 
 
• MSC-sertifiointi on ns. kolmannen osapuolen toteuttama tieteellinen 

arviointiprosessi 
• Riippumattomat sertifiointilaitokset suorittavat arvioinnit, millä 

varmistetaan, että MSC-ohjelma on luotettava ja täyttää FAOn (UN Food 
and Agriculture Oranization) ja ISEALin (International Social and 
Environmental Accreditation and Labelling) ympäristömerkintöjä 
koskevat ohjeistukset. 

• Arviointiryhmä (n.3-5 hlöä) koostuu kansainvälisistä meri- ja 
kalabiologian asiantuntijoista. Lisäksi ryhmään kuuluu vähintään yksi 
kansallinen asiantuntija. 

• MSC-sertifiointi on tutkitusti aikaansaanut positiivisia muutoksia niin itse 
kalakannan tilassa kuin kalastuksen muissa ympäristövaikutuksissa, 
sekä lisännyt kalakantoihin ja vesiekosysteemeihin liittyvää 
tutkimustietoa. 
 

 
      Lähde: Posti/MSC 
 
 
 



 
MSC-kriteerit 
 
1. Kalakannan tila 
 Kalastustehon on oltava tasolla, joka on kalakannalle kestävää. 
  
2. Kalastuksen ympäristövaikutukset 
 Kalastustoimintaa tulee harjoittaa tavalla, joka ylläpitää ympäristön 
 monimuotoisuuden, rakenteen, tuottavuuden ja toimintakyvyn niissä 
 ekosysteemeissä, joista kalastus on riippuvainen. 
 
3. Tehokkaat kalastuksen hallintajärjestelmät 
 Kalastustoiminnan täytyy noudattaa kaikkia paikallisia, kansallisia ja 
 kansainvälisiä lakeja ja sen on oltava hallinnoitu tavalla, joka 
 kykenee sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin ja takamaan 
 toiminnan kestävyyden. 
• 3 pääperiaatetta sisältävät 28 tarkemmin määriteltyä suoritusindikaattoria. 
• Sidosryhmät voivat esittää vastalauseen. 
• Vuosittaiset auditoinnit takaavat, että kyseessä on jatkuva vastuullinen 

toiminta. 
• Kalastuksen kestävyyden lisäksi toiminnalle saadaan aikaan vakautta, 

ennustettavuutta ja se vahvistaa kalalajien keskinäisen dynamiikan 
huomioonottamista. 

      Lähde: Posti/MSC 
 
 



Keitä prosessiin kuuluu?   
 

MSC määrittelee Standardi Sidosryhmät 

ASI Sertifionti CABs arviointi Kalastajat 

Toim
eksia

nto 



MIKSI SAKL LÄHTI SELVITTÄMÄÄN? 

  

• Silakka on Suomen tärkein 
kalalaji 

• Silakka yli 90 % merialueen 
saaliista 

• Silakka/kilohaili, käyttö 2014 
– Kalajauho 30 % 
– Elintarvike FIN 3 % 
– Elintarvike vienti 20 %  
– Rehu FIN 30 % 
– Rehu vienti 17 % 
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MIKSI LÄHDETTY SELVITTÄMÄÄN? 
  

• Tanskan kalajauhotehtailla kiinnostusta MSC-
merkittyyn raaka-aineeseen 

• Kalaviljelyn ASC-standardi taustalla, tietty 
prosenttiosuus rehussa käytetystä 
luonnonkalasta tulee olla peräisin MSC-
sertifioiduista lähteistä  

• Suomen kalanviljely ja ASC? Kasnäsin 
kalajauhotehdas? 

• Onko Suomen elintarvikesilakan MSC-
merkinnälle tarvetta? 

• Mikä Suomen turkisteollisuuden tulevaisuus? 
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PROSESSI 
  

• Kaksivaiheinen prosessi: 
– Esiarviointi (Pre-assesment) 

• Selvittää onko edellytyksiä edetä 
– Varsinainen arviointi (Full assesment) 

• Pitkä ja laaja prosessi (12 kk?) 
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MITEN EDENNYT TÄHÄN SAAKKA? 
  

• Keskustelut Suomen MSC:n kanssa keväällä 2015 
• SAKL:n hallitus teki periaatepäätöksen 

esiarvioinnin tekemisestä elokuussa 2015; silakan 
ja kilohailin trooli- ja rysäkalastus mukaan 

• Rahoitushakemus syyskuussa 2015 
• Nesslingin säätiön rahoituspäätös marraskuussa 

2015, SAKL maksaa itse osan 
• Tarjouskilpailu – DNV Norja voitti, sopimus 

27.1.2016 
• Esiarviointi helmi-maaliskuu 2016, lopullinen 

raportti 12.4.2016 
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ESIARVIOINTI - RAPORTTI 
 

 

• Raportti tilaajan 
omaisuutta 

• Vielä SAKL:n sisäisessä 
käsittelyssä 

• Maj ja Tor Nesslingin 
säätiön tukema 
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MITÄ SEURAAVAKSI? 
 

 

• Esiarvioinnin lopullinen arviointi 
• Täydellisen arvioinnin rahoitus?  

– EMKR? 
• Keskustelut Ruotsin ammattikalastajien kanssa? 

Myös Tanska? 
– Voidaanko koordinoida, tehdä yhteistyötä? 

• SAKL:n hallituksen päätös jatkosta 
– Edetäänkö täydelliseen arviointiin? 
– Edut ja mahdolliset haitat? 
– Rahoitus, nyt ja jatkossa? 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

SUOMEN AMMATTIKALASTAJALIITTO RY 
FINLANDS YRKESFISKARFÖRBUND 



KIITOS! 
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