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Toimintasuunnitelma vuodelle 2023 
 

Toimintasuunnitelma sisältää liiton sääntöjen ja vuosikokouksen hyväksymät pitkän 
aikavälin perusteet liiton toiminnalle sekä toimet vuoden 2023 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. 

Sääntöjensä perusteella liitto:  

- toteuttaa elinkeinolle hyväksyttyä strategiaa;  
- kehittää kalastuselinkeinoa hanke- ja muilla toimilla; 
- hoitaa alan sisäistä ja ulkoista viestintää; 
- tekee yhteistyötä sidosryhmien kanssa; ja  
- järjestää tarvittavan rahoituksen liiton toiminnalle.  

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

 

2. Liiton strategiat ja suunnitelmat 
 

Liiton strategia elinkeinolle vuosille 2021–2027 muodostaa perustan liiton 
edunvalvontatyölle (hyväksytty 9.4.2021). Strategian linjaukset ja tavoitteet ohjaavat 
edunvalvontatyötä. Tarvittaessa strategiaa päivitetään vuoden aikana. 

Liiton viestintäsuunnitelma on hyväksytty elokuussa 2013 (tarkistus 2015 ja 2020). 
Viestintää päivitetään vuoden aikana. Alan tiedotusta koordinoidaan muiden 
elinkeinokalatalouden järjestön kanssa. 
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3. Vuoden 2023 painopistealueet 

Liiton toiminnan vuoden 2023 erityiset painopistealueet: 

- järjestön organisaation vahvistamisen, aluejärjestötoiminnan ja jäsenhankinnan 
tarkastelu. Nk. siirtymäkauden suunnittelu. Rahoituksen varmistaminen; 

- kalakantojen tila, kiintiöt 2024 ja vesille pääsyn varmistaminen; 
- Suomen ohjelman 2021–2027 tehokas käynnistyminen, etenkin innovaatio-

ohjelmien osalta, sekä haittaeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen; ja 
- kalastustoiminnan turvaaminen merituuliteollisuuden laajentuessa kalastusalueille.  

 
4. Työohjelma vuodelle 2023 

Toimintavuodelle suunnitellut toimet ilmenevät seuraavien osa-alueiden alla: 

A. JÄRJESTÖTYÖ  
 

HALLITUS 
 
 
VUOSIKOKOUS 
 
 
HALLINTO 

• 2–3 kokousta, josta yksi kesäkokous elo-syyskuussa 
 
 

• vuosikokous 10.3. Naantalissa laajemman tilaisuuden 
yhteydessä 

 
• johtajasopimus 1.1.2018-1.5.2024, vuoden suunniteltu 

työpanos 100 prosenttia 
• liiton toiminnan jatkon turvaaminen ja alustava 

suunnittelu tulevasta siirtymästä 
• keskeisen aineiston arkistointi 
• Tiliaktiiva Oy, kirjanpito jatkuu 
• Peter Palmu, tilintarkastus jatkuu 
• jäsenrekisterin ylläpito, tietotoimisto.fi rekisterinä 
• toimintatuki aluejärjestöille, ennakkohaku maaliskuussa, 

lopullinen tuki jälkikäteen, tilitys viimeistään seuraavan 
vuoden 31.1. 

• jäsenmaksulaskutus, perusjäsenmaksu helmikuu ja 
liikevaihtoperusteinen heinäkuu 

• vuoden 2024 toimintatuen varmistaminen (kalatalouden 
edistäminen) 

• kalastaja- ja sidosryhmätilaisuus elo-syyskuussa 
• jäsenpohjan vahvistaminen ja aluejärjestöjen tilan 

arviointi ja mahdolliset toimet 
• varautuminen tulevaan avoimuusrekisterilakiin 

 
 

B. EDUNVALVONTA  
 

KIINTIÖT 
 
 
 

• ICES:n neuvonanto vuodelle 2024 
• kiintiöprosessiin liittyvä edunvalvonta 
• kiintiövaihtojen edistäminen 
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SILAKKA 
 
 
LOHI 
 
 
 
 
 
 
RANNIKKOKALASTUKSEN 
KRIISI  
 
 
 
 
 
 
 
HYLJE 
 
 
 
 
 
 
 
MERIMETSO 
 
 
 
SISÄVEDET 
 
 
 
 
 
 
 
VENÄJÄN HYÖKKÄYSSOTA 
UKRAINAAN 
 
 
 
HUOLTOVARMUUS 
 
 
 

• vesille pääsyn varmistaminen, Ruotsin tilanne 
 

• strategian laatiminen silakalle innovaatio-
ohjelman puitteissa, laatutyö 
 

• ammattikalastajien kalastusmahdollisuuksien 
turvaaminen, kansallisen vuoden 2023 lohikiintiön 
turvaaminen 

• kansallisen lohi- ja meritaimenstrategian päivitys 
• saaliiden ilmoitusjärjestelmien sujuvoittaminen 

 
 

• rannikkokalastuksen tilanteen seuranta ja 
tarvittavien toimien edistäminen laaja-alaisesti 

• keskeisinä viesteinä: ammattikalastuksen 
keskeinen rooli kaupallisen kotimaisen 
luonnonkalan tuottajana 

• elinkeinon jatkuvuuden turvaaminen 
• Suomenlahden kalakantojen (siika ja lohi) tilan 

selvitystyön käynnistyminen 
 

• toimivan hylkeiden aiheuttamien vahinkojen 
korvausjärjestelmän turvaaminen  

• hyljekantojen hallintosuunnitelman päivitys 
• hylkeiden poistopalkkiojärjestelmän jatkuminen 

vuoden 2023 jälkeen 
• hylkeiden vaikutukset kalakantoihin 

 
• toimivan korvausjärjestelmän turvaaminen 
• alueellisten toimintasuunnitelmien hyväksyminen 
• merimetsokannan vaikutukset kalakantoihin 

 
• sisävesillä toimivien ammattikalastajien 

kalastusmahdollisuuksien turvaaminen 
 

• saimaannorpan suojelusta aiheutuvien 
taloudellisten vahinkojen korvaaminen: valtion 
talousarviossa oleva määräraha tulisi nostaa 
160 000 euroon 
 

• kriisin kalastuselinkeinolle aiheuttamien 
seurauksien seuranta, ja vaikutusten 
lieventäminen  
 
 

• osallistuminen MMM:n kalan 
huoltovarmuusselvityksen laadintaan ja 
mahdollisiin toimiin 
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KALASTUKSEN 
KEHITTÄMISRYHMÄ 
 
KOTIMAISEN KALAN 
EDISTÄMISOHJELMA 
 
 
EMKVR 2021-27, SUOMEN 
OHJELMA 
 
 
 
 
 
KALASTUSLAKI 
 
 
 
 
 
KARPOLAR-HANKE 
 
 
MERITUULIRAKENTAMINEN 
 
 
 
UUDET SUOJELUALUEET 
 
EU-ASIAT 

 
• osallistuminen kehittämisryhmän työskentelyyn 

 
 

• ohjelman toimeenpanoon vaikuttaminen 
 
 
 

• Suomen ohjelma 2021–27, ohjelman tehokas 
käynnistäminen ja toimeenpano 
 

• osallistuminen seurantakomitean työhön 
 
 

 
• kalatalousalueiden toiminta, ammattikalastuksen 

edustus 
• kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat, 

ammattikalastukseen soveltuvat alueet, 
elinkeinon huomioon ottaminen 

 
• työhön osallistuminen 

 
 

• YVA-vaiheiden ja lupaprosessien seuranta ja 
osallistuminen, Suomi ja Ruotsi 

 
• prosessien seuranta ja vaikuttaminen 

 
• valvonta-asetuksen muutos 
• YKP:n uudistaminen 
• energian verotus 
• monivuotinen lohikantojen hoitosuunnitelma 
• dioksiini, raja-arvojen mahdollinen muutos 

 
 

C. KEHITTÄMINEN 
 

 

MSC 1&2 
 
 
 
 
 
 
 
TUKALA 1&2 
 
 

• oma EMKR-hanke suunnitelman mukaan, loppuun 
saattaminen 3/2023 

• sertifioinnin ehtojen 4. vuoden ehtojen täyttäminen 
• jatkotoimien valmistelu, uuden mahdollisen 

sertifiointikauden käynnistäminen, EMKVR-tuen 
hakeminen, SAKL kalastuksien uudelleen arviointi 

• yhteistyö DDES-ryhmän kanssa 
 

• kumppanuussopimus Luken kanssa 2014–2020 
(2022) (partneri), hankkeen loppuun saattaminen 
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KALAN DIGIJÄLKI 
 
 
UUSI HANKE 

6/2023, toimet ja raportointi, omien TUKALA 
verkkosivujen ylläpito 

• uuden kauden TUKALA innovaatio-ohjelman 
valmistelu (partneri) ja varmistaminen, uuden 
kumppanuussopimuksen solmiminen, toimien 
käynnistäminen 

 
• osallistuminen partnerina Xamkin hankkeeseen, 

erillisen hankesuunnitelman mukaisesti 
 

• 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 
• vuodelta 2022 siirtyvä osuus ja vuoden 2023 

hanke 
 

• palveluiden myynti omakustannushintaan 
Suomen Kalakauppiasliitolle, jatkuu 

 

E. YHTEISTOIMINTA  
PRO KALA 
 
 
 
 
ELKA 
 
 
KOTIMAISET JÄRJESTÖT 
 
BSAC 
 
ITÄMEREN 
KALASTUSJÄRJESTÖT 

• jäsenyys 
• hallitustyöskentely, puheenjohtajuus 
• uuden kauden markkinoinnin innovaatio-ohjelma, 

valmistelu ja varmistaminen 
 

• osallistuminen työskentelyyn, asialistojen 
valmistelu ja puheenjohtajuus 
 

• yhteisten tiedotustoimien koordinointi 
 

• jäsenyys 
 

• yhteistyö erityisesti SPF ja SFPO 

 

5. Resurssit 

Liiton toiminnan kulut noin 279 000 euroa. Liiton toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuilla (38 
%), eduskunnan myöntämällä määrärahalla (50 %) ja osallistumalla EMKR-hankkeisiin (7 
%) sekä muilla tuloilla (5 %). Liiton talous on lievästi ylijäämäinen. Liitolla on työtä varten 
toimitusjohtaja, osa tehtävistä hoidetaan ostopalveluilla. Liitolla on toimisto Lapinjärvellä. 
Liiton puheenjohtaja saa tehtävästään palkkion.  

http://www.sakl.fi/
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Liiton strategia elinkeinolle vuosille 2021–2027 

Liiton strategia elinkeinolle ohjaa liiton toimintaa. Seuraavassa strategian pääkohdat 
(fokusalueet tarkemmin erillisenä asiakirjana). Strategia kokonaisuudessaan 
http://sakl.fi/wp-content/uploads/SAKL_stra_2021_web.pdf . 

 
 

 

 

Strategia kalastuselinkeinolle 2021 -2027 
(vuosikokous 9.4.2021 )

Avainviestit
Kotimainen kala tekee hyvää.

Kotimainen kala on 
- Terveellistä
- Ympäristöystävällistä
- Vastuullista

Ammattikalastus on 
yritystoimintaa luonnon ehdoilla ja 
kalaa syömällä autamme Itämerta 
ja järviämme.

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

Strategia kalastuselinkeinolle 2021 -2027 
(vuosikokous 9.4.2021)

Visio/tahtotila
Kalastuselinkeino on 
kannattava ja kilpailukykyinen. 
Ammattikalastus on arvostettu 
ja nykyaikainen elinkeino.
Ammattikalastus on edelleen 
elävä osa meidän 
kulttuuriperintöä. 

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

KILPAILUKYKYÄ TARVITAAN
Suomalaisen kalastuselinkeinon on oltava 
kilpailukykyinen muihin elintarviketoimijoihin verrattuna. 

Kalastuselinkeinon on toimittava tehokkaasti. 
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. 
OSA KULTTUURIPERINTÖÄ
Kalastuselinkeino välittää rannikon ja sisävesien 
pitkäaikaista ammattimaista kalastusta eteenpäin – sitä 
vaalien ja samalla uudistaen.

http://sakl.fi/wp-content/uploads/SAKL_stra_2021_web.pdf
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Strategia kalastuselinkeinolle 2021 -2027 
(vuosikokous 9.4.2021 )

Missio
Tuotamme asiakkaillemme 
kestävällä tavalla kalastettua ja 
hyvä-laatuista 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.

Strategia elinkeinolle 2021- 2027 (vuosikokous 9.4.2021 )

• Fokusalueet ja läpimurrot
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 osoittavat päätöksenteon keskeiset 
asiat ja kehityskohteet.
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