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Tiedot neljännellä nettikyselyllä (Webropol)

Alan yritykset

Vuonna 2020:176 vastausta 
( aiempina vuosina 122*, 182**, 161***)

• Kalastus

– Meritrooli

– Rannikko

– Sisävesi

• Kalanviljely

– Meri

– Sisävesi

– Kiertovesi

– Luonnonravinto-lammikko

• Jalostus ja kauppa

• Panosteollisuus

• Muu yritystoiminta
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Sidosryhmät

Vuonna 2020: 77 vastausta
( aiempina vuosina, 98*,112**88***)

• Kalatalousryhmä tai 

kalastusalue

• Alan elinkeino- tai 

neuvontajärjestö

• Vapaa-ajankalastusjärjestö

• Ympäristöjärjestö tai säätiö

• Tutkimus-, koulutus- tai 

kehitysorganisaatio

• Ympäristöviranomainen

• Muu viranomainen tai 

valtionhallinnon organisaatio

Alan hallinto itse
Vuonna 2020: 8 vastausta
(Aiempina vuosina 19*, 12**,12*** )

• MMM

– Luonnonvara

– Muu

• ELY-keskukset

– Rannikko-Suomi

– Järvi-Suomi

– Pohjois-Suomi

* 2017; ** 2018, ***2019

* 2017; ** 2018, ***2019
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Vastausten alueellinen jakaantuminen
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• Suurin osa vastaajista toimii paikallisesti

• Suuri osa yrityksistä ja sidosryhmistä Rannikko-

Suomesta

• Neljännes toimii  Pohjois-Suomessa.

Toimii koko maassa
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Kalatalousalan yritysten ja sidosryhmien toimialat
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Sidosryhmien edustaijia 77

• Kolmannes kalatalouden 

yhteistyöryhmien tai 

kalatalousalueiden edustajia

Kalatalousalan yrittäjiä 176

• Kalastajat suurin vastaajaryhmä, joista puolet

rannikkokalastajia

• Suurimmalla osalla vesiviljely-yrittäjistä 

on luonnonravintokasvatusta (80 %)
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Rahoitustukeen osallistuminen
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Useimmin yritykset eivät olleet hakeneet 

tukia, koska eivät niitä tarvinneet. 

Myös hallinnolliset  syyt kuten, riittämätön 

tieto ja tukiin liittyvä työmäärä vähensivät 

kiinnostusta tukiin

Yritysten syyt rahoitustuen hakemattomuuteen
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Kyselyn tulokset

- Hallinnon toiminta ja käytännöt
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Yritysten ja sidosryhmien näkemykset hallinnoinnin 

onnistumisesta 2020
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• Hallinnon toimintaan ollaan tyytyväisiä

• Yritysten ja sidosryhmien arvioiden välillä ei ole suurta eroa

• Keskimääräiset arviot ovat parantuneet: 

• Vuonna 2017 arvio oli  3,2 

• Vuonna 2020 arvio oli  3,6

n = 115

n  = 58
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• Tarvitaan lainopillista neuvoa kalastuslupien saamiseen. Miten on edettävä, kun lupia ei myönnetä?

• Hallinto on onnistunut kokonaisuutena ihan hyvin. Pullonkaula on osakaskuntien kaupallisen kalastuksen

vastustus. Kaupallinen kalastus tulisi eriyttää kokonaan valtiolle. Näin helpotettaisiin alan suurinta ongelmaa, eli

lupien saantia.

• Fria spinnfisket konkurerar med kustnätfiske på olika villkor. Ena behöver inget vatten, medan den andra är

tvungen att köpa/ arrendera vatten för sin verksamhet.Vattnenas gamla fredningsområden som finns på

lantmeterikartorna borde respekteras, dom är i tiderna gjorda för att freda lekfisken.

• Paljon hyvää. Hallinto on toiminut hyvin. Normaalia viranhaltijoiden toimintaa.

• Hallinto laajaa suhteessa kalastajien määrään, eli palvelut helposti saatavissa.

• Kalatalousviranomaisia ei ole näkynyt kentällä. Uutta kalatalousjohtajaa ei vielä tunneta.

• Jos virkamiehet olisivat kenttäpäivillä, voitaisiin saada apua investointeihin ja kehittämiseen.

• Miksi hallinto on siirtynyt kirjoituspöydän taakse ja lisännyt byrokratiaa?

• Kalataloushallinto ei ole onnistunut elintarviketuotepuolella. Toimilta puuttuu realismi, hallinto on irti

todellisuudesta.

• Förvaltningen når inte fram till företagaren

• Ta bort licenskraven på östersjövikaren.

• Braxen och mörtfiskar borde börja tas tillvara vilket skulle ge ett uppsving åt kustfisket eftersom tillgången är riklig

i motsats till ädlare fiskar.

• Ammattikalastajien asiat hoidettu erittäin huonosti Suomenlahdella.

• Systemet för hur personliga laxkvoter fördelas är det sämsta tillvägagångssättet som Finländsk fiskeriförvaltning

har genomfört.Hur man hanterar det enorma problemet med gråsäl är världelöst.

• Kalastusopas työtä ei huomioida eikä tueta.

• Ammattikalastajia holhotaan liikaa, mutta harrastajat saavat vapaasti tehdä mitä huvittaa

10
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• Ei kalaa saa myydä ja käsitellä kuka tahansa. Kalaa ei saa myydä torin laidalla takakontista.

• Suomen kalataloushallinto on Suomen luonnonsuojeluliiton ja WWF:n talutusnuorassa.

• Ympäristöhallinnon kanssa tehdyt toimenpiteet ovat epäonnistuneet. Kaloja tulee voida kasvattaa ja

haittaeläimiä vähentää, jotta alkutuotannon toiminnanharjoittajat pystyvät toimimaan.

• Sälen är ett intelligent och fint djur som borde tillvaratas precis lika som älg och hjort. Sälförvaltningen borde

ses över, borde vara möjligt att sälja kött, skinn och späck och på det viset öka intresset för jakten.

• Eläimet tuhoaa kaikki arvokalat ja pyydykset. Liikevaihto pienentynyt viime vuosia niin paljon, ettei riitä

minkäänlaisiin korvauksiin.

• Paljon hyviä juttuja. Mutta 20 vuotta on ollut aikaa löytää ratkaisua hylje- ja merimetso-ongelmalle.

• Kalastajien arvostus on heikolla tolalla. Hylkeiden haitat kalastuselinkeinolle huomattiin liian myöhään.

• Fullständigt ohållbar utveckling av säl och skarvstammen,när den inte tas på allvar.

• Lisää tehokkuutta innovaatioiden käytännön toteuttamiseen. Kalastustyön keventäminen tarvitsee investointeja.

Ilman niitä ei saada uusia kalastajia, eikä nykyisten ikääntyneiden voimat tule riittämään tarjonnan

ylläpitämiseen. Myös särkikalojen lisääntyneen kysyntään vastaaminen vaatii uusia investointeja.

• Hallinto voisi edistää valtion ja kuntien ruokahuoltoa kotimaisen kalan käytössä. Tukea tuotekehitykseen

yrityksille, joilla on myös edellytyksiä eteenpäin viemiseen.

• Tukien myöntäminen investointeihin on toiminut hyvin. Tieto siitä mihin, tukea myönnetään on ollut selkeää

lisäksi viranhaltioiden työskentely niiden kanssa on ollut asiallista. Tietoa näistä innovaatioasioista olisi hyvä

saada enemmän esim. pyydysten kehittelyssä on paljon mahdollisuuksia.

• Yhteistyö paikallisen viranomaisen kanssa lupa-asioissa ja istutusten valvonnassa on toiminut erittäin hyvin.

• Kalatalouden rahoitusvälineet eriarvoistavat yrityksiä. Kaupallisten kalastajien ikärakenne on korkea.
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Sidosryhmien  vapaa sana hallinnon toiminnasta

• Osa toimenpiteistä jää silmänlumeeksi ympäristöhallinnon voimakkaan painostuksen takia

• Rahoitus on tullut entistäkin byrokraattisemmaksi

• Alla pengar går åt till byrokrati, säl och skarv äter upp utplanterade fiskar.

• Kalataloushallinnon yksikön kasvu on heikentynyt toiminnan laatua ja läpinäkyvyyttä

• Hallinnon pyörittämiseen menee paljon paukkuja ja työ kentällä voi jäädä laimeaksi

• Innovaatio-ohjelmien ja kotimaisen kalan edistämisohjelmien linjaukset ovat hyvät, mutta osin vielä toteutumatta

• Kalatalouden kokonaisvaltainen kehittäminen tulee olla ensisijainen kansallisessa päätöksenteossa. Kansallisen

rahoituksen on oltava riittävää, jotta päämäärään voidaan päästä: kotimaisen kalan kysynnän lisääminen,

alueellisten olosuhteiden huomioiminen ja päätöksenteon alueellistaminen

• Ala ei ole pystynyt parantamaan kalanviljelylaitosten kohtelua YVA-menettelyssä.

• Kalastuselinkeinon kehittymistä estää valtion hallinnon poukkoilevuus. Pitkäntähtäyksen suunnitelmia ei pystytä

tekemään.

• Hallinto on tosi vähillä voimavaroilla tehtäväkentän laajuuteen nähden: kaikkea ei voi tehdä.

• Hallinnossa liian laajat ja erilaiset alueet. Etelän mies ei oikein tunne pohjoisen pojan aivoituksia.

• Kaikki pyörii hyvin.

• Hallinto keskittyy kaupallisen kalastuksen edellytyksiin, vaikka 90% kaloista pyydetään vapaa-ajankalastajien

toimesta.
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Kyselyn tulokset

- Innovaatio-ohjelmien edistyminen
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Monet yritykset pitävät innovaatio-ohjelmia hyödyllisinä

• Tutkimus- ja koulutusorganisaatiot pitävät innovaatio-ohjelmia koko alaa hyödyntävänä 

toimintamallina

• Monet kaupan-, jalostuksen- ja kalankasvatusyritykset pitävät ohjelmia melko hyödyllisinä

• Rannikkokalastajat eivät osaa hyödyllisyyttä arvioida

• Monet troolikalastajat eivät pidä ohjelmaa hyödyllisenä
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Innovaatio-ohjelmilta toivotaan nopeampaa tuloksellisuutta

• Useimpien mielestä innovaatio-ohjelmien lisäksi olisi syytä tukea myös yritysten 

omaa kehitystoimintaa 

• Monen yritysten mielestä ohjelmat tuottavat tuloksia liika hitaasti
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Tiedotus innovaatio-ohjelmista ollut niukkaa

• Monet ei osaa arvioida vaikuttaako ohjelmien ulkopuolelle jääminen yritysten 

kehittymiseen

• Useimpien yritysten mielestä ohjelmista ei ole ollut riittävästi  tietoa
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• Yrityksillä on kokemuksia vuonna 2017 käynnistyneistä

innovaatio-ohjelmista

• Osa yrityksistä piti ohjelmia hyödyllisinä, etenkin monen

ruokakalaa tuottavan kalanviljely-yrityksen sekä kaupan- ja

jalostusyritysten mielestä ohjelmat ovat saavuttaneet

hyödyllisiä tuloksia.

• Mutta kaikkien yrittäjäryhmien tarpeita ohjelmat eivät ole

tyydyttäneet. Etenkin trooliyritykset eivät koe ohjelmia

hyödyllisinä.

• Sidosryhmien ja yritysten mielestä olisi tarpeellista, että

innovaatio-ohjelmien lisäksi tuettaisiin myös yritysten omaa

kehitystyötä.

• Innovaatio-ohjelmien viestintää on syytä lisätä, sillä

useimpien yritysten mielestä se on ollut riittämätöntä
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Johtopäätöksiä innovaatio-ohjelmien edistymisestä
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Kyselyn tulokset

- Kalatalousalan yritysten arviot hallinnon 
toimenpiteiden onnistumisesta
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Kalatalousalan yritysten keskimääräiset arviot  

ovat muuttuneet hyvin vähän vuosina 2017- 2020

Arviot ovat edelleen heikkoja,

vaikka viestinnän onnistumises-

sa, kalatalousalan yritysten

toimintaedellytysten turvaami-

sessa ja kotimaisen kalan

menekin edistämisessä arviot

ovat vähän parantuneet

Elinkeinon kalastusmahdolli-

suuksien turvaamista koskevat

arviot ovat heikentyneet
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Kalastajayritykset arvioivat toimenpiteiden onnistuneen 

edelleen heikosti vuonna 2020
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Kalastus/rannikko-

kalastus, rysä ja 

muu pyynti ( n 44)

Rannikkokalastajien arviot jäivät heikoiksi

Kalastus/lohen kalastus 

(n 22)
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Troolikalastajien arviot jäivät heikoiksi 

Sisävesikalastajat tyytyväisempiä

Kalastus/Trooli  

( n 10)

Kalastus/ sisä-

vesi (n 44)
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Rannikkokalastusyritysten arvio

• Hallinnon arvioitiin onnistuneen monissa toimenpiteissä heikosti

• Erityisen heikosti oli onnistuttu vähentämään petoeläinten aiheuttamia

menetyksiä

• Hallinto ei ole myöskään onnistunut huomioimaan ammattikalastuksen

näkemyksiä kalastuksen säätelyssä, ratkaisemaan elinkeinoihin liittyviä

ristiriitoja, edistämään Suomen erityispiirteiden huomioimisesta EU:ssa.

• Hallinto ei ole myöskään onnistunut parantamaan kaupallisen kalastuksen

arvostusta.

• Parhaiten hallinto on onnistunut edistämään kotimaisen kalan kysyntää ja

luomaan edellytyksiä yritystoiminnan kehittymiselle
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Lohenkalastajat, rysä- ja muut rannikkokalastajat 

olivat tyytymättömiä moniin hallinnon toimenpiteisiin
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Sisävesikalastusyritysten arvio

• Hallinto on onnistunut osittain heikosti, mutta osittain melko hyvin.

• Heikoimmin hallinto on onnistunut edistämään kalavesien saatavuutta, edistämään

Suomen erityispiirteiden huomioimisesta EU:ssa ja ratkaisemaan elinkeinoihin

liittyviä ristiriitoja

• Parhaiten hallinto on onnistunut yritystoiminnan edellytysten luomisessa ja

kalastuksen arvostuksen parantamisessa

Troolikalastusyritysten arvio

• Hallinnon arvioitiin onnistuneen heikosti

• Hallinto ei ole onnistunut parantamaan kaupallisen kalastuksen arvostusta,

huomioimaan ammattikalastuksen näkemyksiä kalastuksen säätelyssä,

ratkaisemaan elinkeinoihin liittyviä ristiriitoja eikä luomaan edellytyksiä kalatalouden

yritystoiminnalle

• Erityisen heikosti hallinto on onnistunut vähentämään petoeläinten aiheuttamia

menetyksiä
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Sisävesikalastajat olivat troolikalastajia 

tyytyväisempiä hallinnon toimenpiteisiin
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Muiden yritysten arvioivat hallinnon onnistuneen 

osittain tyydyttävästi
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Kalanjalostuksen- ja kaupan yritysten arvioissa isoja eroja

Ruokakalankasvattajien arviot jäivät heikoiksi

Jalostus ja kauppa (n 12)

Vesiviljely/ Perinteiset uoma-

ja verkkokassituottajat (n 9)
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Monet muut kalatalousalan yritykset eivät pystyneet arvioimaan 

toimenpiteitä  

Konsultti, kalastusmatkailu, 

ym.  (n 14)

Vesiviljely/ 

Luonnonravintolammikko

yritykset (n 39)
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Muiden kalatalousalan yritysten arvioissa eroja

Jalostuksen ja kaupan yritysten arvio

• Hallinto onnistunut osittain melko hyvin, mutta osittain heikosti

• Parhaiten hallinto on onnistunut soveltamaan kalataloutta palvelevaa

tutkimustietoa

• Heikoimmin on onnistuttu parantamaan kalatalousyritysten kilpailuasemaa

elintarvikemarkkinoilla, ratkaisemaan elinkeinoihin liittyviä ristiriitoja tai edistämään

Suomen huomioimista EU:ssa

Ruokakalan kasvattajien arvio

• Hallinto on onnistunut osin heikosti

• Heikoimmin hallinto on onnistunut vähentämään petoeläinten aiheuttamia

menetyksiä tai luomaan edellytyksiä kalatalouden yritystoiminnan kehittymiselle.

• Hallinto on onnistunut kehittämään viestintää ja lisäämään tutkimuksen ja

elinkeinon yhteistyötä

Luonnonravintolammikko-, konsultti, kalastusmatkailu- ja muiden yritysten arvio

• Luonnonravintolammikkoyritykset eivät pystyneet arvioimaan toimenpiteiden

onnistumista

• Matkailuyritykset ja konsultit olivat tyytymättömiä toimista, joilla huolehditaan

kalakantojen tilasta ja toimista yritystoiminnan edellytyksien luomiseen

28
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• Sama tuki kuin poromiehille, meidän hyljekorvaus on vaatimaton.

• Tuet pitäisi rakentaa vastaamaan käytännön tarpeita

• Tieto koronatukien hakemisesta oli monimutkaista. Miksi kukaan ei ole tullut kentälle opastamaan?

• Fisket borde fungera utan stöd

• Investointituet ovat olleet alhaiset järvikalan jalostuksessa. Luovalle kehittämiselle ei ole ollut tukimuotoja.

• Mycket dåligt med stöd som hjälper kommersiella fisket, men strategin inom förvaltningen har ju varit i flera års tid

redan en behärskad beskärning

• Rannikkokalastajien veneet pitäisi saada tuen piiriin.

• Mindre byrokratiska krav och möjlighet för stora företag att söka

• Vähemmän byrokratiaa, niin pienenkin yrityksen kannattaisi käyttää aikaa hakemiseen

• Miljöstöd borde utbetalas för fiske av mindre värda arter som brax ect. Det skulle ge ett ekonomiskt botten för det

småskaliga kustfisket med nät. I dagens läge är det en omöjlighet att leva endast på fiske i ytterskärgården. Har

själv tillgång till vatten men får ändå inte inkomst av fiske så det räcker till, det här leder ju till att jag faller utanför

alla stödformer medan de som fiskar in i vikarna och lider mindre förlust av säl förtjänar mera och har också

möjlighet till stöd i olika former. För att avhjälpa det här kunde ju nån form av fångstdagar/ år ge en rättvisare bild.

• On olennaista, että investointituet säilyvät vähintään 40 % -tasolla, jotta tuotantoa voidaan kehittää ja kasvattaa.

Lisäksi tarvitaan valtion tukemaa lainoitusta ja tuotannon vakuuttamista, jotta isoja avomerihankkeita saadaan

käyntiin.

• Tuen pitää olla investointitukea niille, jotka uskaltaa yrittää. Tuki ei pidä olla selviytymiseen vaan rohkeille.

• Kaupallisen kalastuksessa tulisi nopeasti siirtyä toisenlaiseen rahoitusvälinekokonaisuuteen. Valtion kokonaan tai

osittain takaama pitkäaikainen korkotukilaina yhdistettynä tietyissä investoinneissa avustuksiin. Ykkösluokan

kalastajien vuosittainen liikevaihtoraja on nostettava 20 000 – 30 000 euroon. Rajan oltava sellainen, että siitä

saatavalla verotulolla voidaan jossakin järkevässä ajassa maksaa saatavat tuet takaisin veroina.

29

Yritysten kommentit nykyisistä ja tulevista tuista 1/2
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• Tukien jakamisessa huomioitava yrityksen liikevaihdon suuruus.

• Tukien säilyminen on elinehto elinkeinollemme.

• Mera stöd till yrkesfisket,vild fisk håller på att ta slut.

• En tiedä yhtään tukimuotoa, jota voisi hakea luonnonravintolammikoihin, vaikka ympäristöasiat ovat myös niissä

tärkeitä. Investoinnit ovat suuria ja oman työn osuus äärimmäisen merkittävä.

• Tukea kalastajille rospuuttoajan kulkuneuvon hankintaan korotetulla tukiprosentilla. Ilmaston lämpeneminen on

pidentänyt rospuuttoaikaa. Sopisiko aihe tutkijoiden ja kalastajien väliseen yhteistyöhön? Tutkijat voisivat selvittää

turvallisen ja ammattikalastukseen soveltuvan hydrokopterin kehittämistä.

• Sisävesikalastukseen veneet ja alukset tukikelpoiseksi. Tämä on myös turvallisuuskysymys, sillä tuulet lisääntynyt

ja myös avovesikalastus tulee lisääntymään.

• Tavoitteelliset hankkeet, joissa ympäristöhallinto mukana ja jossa haetaan ratkaisua keskeisiin ongelmiin.

Esimerkiksi mihin merialueella sijoitetaan 20 miljoonaa kiloa tuotantoa tai miten määritellään alueelliset

kuormituskiintiöt tavoitteiden saavuttamiseksi tai mihin perustetaan petovapaat, kalastuksen kannalta keskeiset

alueet.

• Istukastoiminnan palauttaminen osaksi kalakantojen hoitoa.

• Tuet ovat olleet kohtalaisen helppoja hakea. Koronatilanteen jatkuessa tukia tulisi jatkaa.

• Korvaavat investoinnit, eli PU-rysien uusiminen pitäisi sallia. Rysät, jotka aikoinaan hankittiin, alkavat olla tiensä

päässä, mutta hyljeongelma ei ole vähentynyt. Norppakorvaukset on lähinnä vitsi.

• Tycker de flesta stöd snedvrider konkurrensen och löser inte grundläggande problem i branschen.

• Pienimuotoista kaupallista kalastusta harjoittavalle kalastajalle paremmat tuensaanti mahdollisuudet.

• Alkuvuoden koronatukimallit olivat hyviä ja riittäviä. Samanlainen paketti tarvittaisiin talven yli.

• Kiertovesilaitokset ovat täysin kannattamattomia ympäri maailmaa. Niihin ei kannata sijoittaa.

• Aloittaville kalastajille on luotava järkevä polku kaupalliseen kalastukseen. Kalasatamien rahoitus pitää olla kaikille

kaupallisille kalastajille saman suuruinen. Nykyinen järjestelmä antaa osalle yrityksiä paremman aseman

markkinoilla.
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Kyselyn tulokset

- Kalatalouden sidosryhmien arviot
hallinnon toimenpiteiden onnistumisesta
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Kalatalousalan sidosryhmien keskimääräiset arviot  

ovat muuttuneet hyvin vähän vuosina 2017- 2020
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Sidosryhmät arvioivat 

toimenpiteiden osittain 

onnistuneen. 

Edelleen parhaiten arvioitiin 

onnistuneen vaelluskalojen 

lisääntymismahdollisuuksien 

parantamisessa.
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Sidosryhmät arvioivat hallinnon onnistuneen pääosin 

tyydyttävästi vuonna 2020
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Kalatalousalan neuvontajärjestöjen  arvioissa eroja

Tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden melko tyytyväisiä 

Kalatalousalan elinkeino-

ja neuvontajärjestö (n 12)

Tutkimus- ja 

koulutusorganisaatio ja 

kehitysrahoittaja ( n 15)
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Vapaa-ajan ja ympäristöjärjestön arvioissa eroja

Ympäristö- ja muiden viranomaisten melko tyytyväsiä

Vapaa-ajan kalastus-

ympäristöjärjestö (n 12)

Ympäristö- ja muu 

viranomainen ja valtion 

organisaatio (n 13) 
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Sidosryhmät ovat melko tyytyväisiä 

toimenpiteiden onnistumisiin 

Kalatalousalan elinkeino- ja neuvontajärjestöjen arvio

• Osa toimenpiteistä on onnistunut hyvin, osa onnistunut heikosti Parhaiten hallinto on

onnistunut parantamaan vaelluskalojen lisääntymismahdollisuuksia. Heikoimmin on

onnistuttu ratkaisemaan elinkeinoihin liittyviä ristiriitoja ja kehittämään alan viestintää

Tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden ja kehitysrahoittajien arvio

• Moni toimenpide on onnistunut. Parhaiten on onnistuttu rakentamaan yhteistyötä

elinkeinon ja sidosryhmien kanssa, hankkimaan ja hyödyntämään kalatalouden

kestävyyttä palvelevaa tutkimustietoa ja kehittämään viestintää

Vapaa-ajan kalastus- ympäristöjärjestöjen mielestä

• Monen toimenpiteen onnistumisen ei osattu arvioida. Mielipiteiden välillä selviä eroja

Ympäristö- ja muu viranomainen/valtion arvio

• Hallinto onnistunut melko hyvin. Parhaiten on onnistuttu rakentamaan yhteistyötä

elinkeinon ja sidosryhmien välillä, soveltamaan kalataloutta palvelevaa tutkimustietoa

ja huolehtimaan kalavesien hyvästä tilasta
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Sidosryhmien kommentit yhteistyöstä

• Kalan laatua ja lisäarvotuotteita kehitetty yritysten ja tutkimuksen yhteistyöllä

• Kalatalouden innovaatio-ohjelmassa yhteistyö hallinnon ja ammattikalastajien välillä on

syventynyt

• Innovaatio-ohjelma luotu uusia kontakteja

• Yhteistyötä kalakasvatuksen ympäristövaikutusten selvittämiseksi ja kuormituksen

pienentämiseksi

• Tutkimusyhteistyö hylje- ja merimetso-ongelmien pienentämiseksi

• Koulutuksissa on hyödynnetty kaupallisen kalastajien osaamista

• Kalatalouden ammatillisia koulutusmahdollisuuksia on esitelty perusopetuksen opinto-ohjaajilla

• Kansallista ja kansainvälistä tiedonvaihtoa kalastajien kalastustekniikoista ja

käsittelymenetelmistä

• Kalatalousryhmätoimintaa ollut jo noin viisi vuotta

• Ammattikorkeakoulu tullut mukaan kalatalousalan kehittäjäksi

• Ammattikalastajien yhteistyötä laajentunut yli maakuntarajojen

• Yhteistyö Leader-ryhmien kanssa

• Meri- ja sisävesialueiden yhteistyön

• Toiminnan yhdistäminen nuorisotoimintaan

• Perämeren kalatalousryhmän ja neuvontajärjestöjen tiivistynyt yhteistyö
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Sidosryhmien kommentit ristiriidoista 1/2

• Miljöförvaltningen och -organisationerna sätter agendan för fiskeripolitiken och fiskeriförvaltningen styrs av detta.

Konflikterna på ett praktisk plan är säl- och skarvproblematiken och vem som har rätt att nyttja fiskbestånden.

• Vesiviljely-yritysten uusien tuotantoyksiköiden perustamismahdollisuudet ovat edelleen kiven alla ympäristösyihin

vedoten. Kaupallisen kalastuksen lupien saanti joillekin alueille vaikeaa, vaikka niillä olisi hyviä edellytyksiä

toiminnalle. Vaelluskalojen elinkierron turvaaminen aluerauhoituksin ja muiden toimenpitein ei ole kestävällä

tasolla, kun yhteistä tahtotilaa ei ole saavutettu.

• Suomen ympäristöpolitiikka on vienyt pienimuotoisen rannikkokalastuksen toiminta- ja kehittymisedellytykset.

Ammattikalastajien sanomaa ei haluta kuulla. Vapaa-ajankalastussektori hyökkää jatkuvasti ammattikalastusta

kohtaan ongelmista, jotka ovat todellisuudessa hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamia.

• Urheilu- ja ammattikalastuksen väliset osin keinotekoiset ristiriidat.

• Erilaisten kalatalousintressien välisiä ristiriitoja: vaelluskalojen palauttaminen - kalastusoikeuksien rajoitukset

• Isojen jalostusyritysten on vaikea saada tarvittavia tukia investointeihin.

• Kalatalouden yritysten tukimahdollisuudet eri tasolla kuin maatalouden yrityksillä

• Valtion omien organisaatioiden ja epäkaupallisten kansalaisjärjestöjen kilpailu hankeideoista ja rahoituksesta

• Suomenlahden kalankasvattajista on tehty syntipukki Itämeren tilaan. Ei huomioida sen pientä merkitystä.

• Viimeiset ammattikalastajat tarvitsisivat apua hankehakemusten tekoon yritystoimintansa kehittämiseksi, mutta

organisaatiot ovat kiinnostuneita vain omista hankkeistaan.

• Kalatalousalueista tullut liika suuria. Entiset kalastusalueet toimivat paremmin

• Hallinto ei tunne olosuhteita ja/tai toimintatapoja kalatalouden käytännön toiminnassa

• Kalastusoikeuteen ja lupien saantiin liittyvät ristiriidat. Kalastettavan kannan suuruuteen liittyvät epävarmuudet.

Kalastukseen liittyvän tiedon saannin vaikeudet ja epäselvyydet

• Kalastusala on jämähtänyt hylje- ja merimetsokiukutteluun, vaikka kiinnostus kohdistettava silakkaan ja vähän

hyödynnettyihin lajeihin
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• Kalakantoja haittaava ihmistoiminta, rakennushankkeet, vesistöjen rehevöityminen

• Riidat eivät ole hallinnon ja sidosryhmien välisiä, vaan hylkeisiin ja merimetsoihin liittyviä näkökantaeroja

• Skarv och säl försvårar fisket avsevärt

• Mukana monia intressiryhmiä joilla ei ole mielenkiintoa kalatalouden kannattavuuteen ja kehittämiseen

• Ylireagoinnit ja pakkorauhoitukset ilman selkeää tavoitetta vievät pohjaa kalataloudelta. Valtiovallan liikkumis-,

rantatutumis- ja muut rajoitustoimen vaikuttavat suoraan tai välillisesti kalatalouteen.

• Ammattikalastajaksi opiskelevat ja haluavat kohtaavat esteitä: Rannikolla kalastaminen haittaeläinten takia paikoin

mahdotonta, saalismäärät eivät riitä elinkeinoon, investoinnit kalliita. Vesialueiden ja satamapaikan saanti paikoin

vaikeaa, toki tilanne on parantunut uuden lainsäädännön ansiosta.

• Miksi ”Pyydä ja päästä” -kalastusta ihannoidaan?

• Saimaannorpan vaikutus kalastuselinkeinoon

• Vesivoimatalouden ja uhanalaisten kalojen välinen ristiriita.

• Virkamiehet tai vapaa-ajankalastajat eivät ymmärrä, että kotitarvekalastus on tärkeä ruuanhankintatapa

• Verkkokalastus vähenee, mutta kalastusta vaikeuttavia säädöksiä tulee lisää. Verkkomiehet pyytävät

vapakalastajia monipuolisemmin.

• Kalatalousviranomainen jättää toiminnassaan ympäristönäkökohdat huomioimatta. Ymmärrys kuormituksen

kansallisista ja kansainvälisistä vähennystavoitteista ja kuormituksen merkityksestä rehevöitymisprosesseissa

puuttuu täysin.

• Kalojen kasvun ylikalastus jatkuu ja petokalat pyydetään keskenkasvuisina pois. Ristiriitoja syntyy myös ELY:n

löysästä linjasta kalastuslain poikkeuslupahakemuksiin. Ylikalastus, haluttomuus kalastaa kestävästi.

Sidosryhmien kommentit ristiriidoista 2/2
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Hallinnon oma arvio toimenpiteiden 

onnistumisesta

• Kuten aikaisempina vuosina hallinto arvioi, että heikoimmin

onnistuttu petoeläimien aiheuttamien ongelmien ratkaisuissa

• Melko hyvin hallinto arvioi onnistuneensa edistäessään

tutkimuksen ja elinkeinojen yhteistyötä ja luomalla edellytyksiä

kalatalouden yritystoiminnan kehittymisessä

Hallinnon kommentteja:
• Kalataloushallinnon keskittäminen on vähentänyt resursseja ja vaikeuttanut toimintaa

• Kalastuksen kestävyyttä tukevat innovaatiot puuttuvat edelleen.

• Kalastuksen tuet ovat liian pienet

• Uudistettu kalastuslaki on sekava, tuonut turhaa byrokratiaa ja hankaloittanut kaikkien

toimintaa.

• Suomi on taitava ja aktiivinen EU-yhteistyön osaaja kalastuspolitiikassa.
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Johtopäätöksiä toimenpiteiden edistymisestä 

• Toimenpiteet ovat onnistuneet sisävesillä paremmin kuin

merellä.

– Merialueella kalastajien ja vesiviljelijöiden kritiikki kohdistuu

etenkin petoeläinvahinkojen vähentämistoimenpiteisiin

• Monet jalostajat odottavat toimia, joilla parannettaisiin

kalayritysten kilpailuasemaa elintarvikemarkkinoilla

• Sidosryhmien edustajat olivat yrittäjiä tyytyväisempi. Etenkin

koulutus- ja tutkimuslaitosten mielestä monet toimenpiteet

ovat edenneet hyvin.
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Kalatalousalan yritysten 

kokemukset koronakriisistä

42
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• Korona on vähentänyt yrityksen liikevaihtoa ja lisännyt kustannuksia

• Koronan vaikutus työvoiman saatavuuteen tai sairaspoissaoloihin on jäänyt monissa 

yrityksissä vähäisiksi

• Monen yrityksen myyntikanavat ovat muuttuneet

Koronakriisin vaikutuksia kalatalousalan yrityksiin

43



© Luonnonvarakeskus

Suurin osa kalatalousalan yrityksistä ei ole 

hakenut koronatukia  

44

• Viidennes yrityksistä hakenut kalatalouden 

koronatukia tai muita tukia koronan 

aiheuttamien menetyksen lieventämiseksi

• Usealla yrityksellä ei ole ollut tarvetta 

koronatukiin eikä sen takia ole tukia 

hakenut 
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Korona-kriisin vaikutukset eri kalatalousalan yrityksiin

Rannikkokalastajat

Sisävesikalastajat Jalostus- ja kauppayritykset

Perinteiset ruokakalan kasvattajat

N = 10
N = 47

N = 40
N = 14
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Kalastajien kommentteja koronasta ja koronatuesta

Rannikkokalastajien kommentteja:

• Ei vaikutusta, koska kala menee suoramyyntiin kuluttajille

• Kalatalouden tuki ei sovellu suomalaiseen kalastuselinkeinoon. Käytännössä poisti mahdollisuuden tukeen.

Muuten olisi saanut yksinyrittäjän tukea.

• Jos korona ei aseta esteitä kalakaupalle tukia ei tarvita ja hinnat pysyvät kohdallaan.

• Ravintoloiden sulkeminen aiheutti kalan kysynnän hiipumisen. Tuen hakeminen hankalaa.

• Toistaiseksi saalia myyty tukkuliikkeeseen, tosin kaupat eivät ota enää kalaa yhtä hanakasti. Hain kunnalta

yksinyrittäjän tukea. Se evättiin, koska tarkastelujaksolla saatu EMKR- investointituki katsottiin tuloksi.

Sisävesikalastajien kommentteja:

• Pienyrittäjät jäivät ulkopuolelle, ei kunnan tukia kalastajalle. Kalastajat ovat tukien saannissa väliinputoajia.

• Koronatuet ovat vaikutuksiltaan vähäisiä. Korona näkyy, sillä kalan hinnat putosivat keskimäärin 30 % ja

menekki pieneni n. 25 - 40 %. Nykyisillä tukitoimilla koronan vaikutuksia ei käytännössä korvata. Korona voi

laukaista kaupallisen kalastuksen lopettamisen

• Teemme tuotteita ravintoloille ja koronan vaikutus iso: touko-heinäkuu ei yhtään tilausta ravintoloilta.

• Kalojen tukkuhinnat laskeneet.

• Kesän kysynnän väheneminen ja loppusyksyn romahtaminen tulee vaikeuttamaan maksukykyä. Alkuvuosi

näyttää todella lohduttomalta. Tarvitaan työttömyystuen jatkamista ja saman muotoista kulutukipakettia kuin

vuonna 2020. Olisi tärkeää selviytyä ensi kevääseen.

• Varttuneempi, perkaamatonta muikkua ostava porukka lopetti kaupassa käynnin.

• Vaikutus on ollut pelättyä vähäisempi, vaikuttanut eniten yrityksen kasvuodotuksiin.

• Muovimuikku-uutisointi oli paha isku. Ainut järvi Suomessa, joka tutkittiin ja josta uutisoitiin, oli Etelä-Kallavesi,

koska tutkimusyksikkö oli Kallaveden rannalla.

46



© Luonnonvarakeskus

Kauppa- ja jalostusyritysten kommentteja:

• Tukiratkaisu tuli myöhään ja 10 000 euron yläraja oli yhdessä myöhemmin tulleen mallin kanssa hieman

sopimaton ja riittämätön. Ei ollut instrumenttia, joka olisi ollut pienimuotoinen, 10 000-20 000 euron

kehittämisrahan ja jolla olisi voinut tehdä koronaa korvaavaa uudistumista muiden yritysten tavoin.

• Tukea pitäisi ehdottomasti kohdentaa jalostukseen. Tuen jakaminen suoraan kalastajalle ei auta, koska

villi-kala markkinat ei vedä, jos jalostaja ei voi villikalaa vastaanottaa. Ravintolat ovat kiinni ja kuhan

ostaminen on jalostajille riski. Pakkaseen päätynyt kuha ei kelpaa mihinkään. Korona aiheutti, että

kaikilla päätyi pakkasiin tuhansia kiloja kuhaa, joka päätyessään hävikkiin vaurioittaa yhtiöitä.

• HORECA kauppa pienentynyt miljoona euroa. Maailmanlaajuinen kilpailu vienyt Suomessakin katteet

miinukselle Suomen tärkeimmässä tuotteessa, kirjolohessa.

• Tukien pitäisi kohdistua työvoimakustannuksiin. Nyt konsultit tyhjensivät pajatson ja apua tarvitsevat

joutuivat jopa konkurssiin. Järkyttävää osaamattomuutta.

Ruokakalan kasvattajien kommentteja:

• Korona vaikuttaa huomattavasti tämän vuoden ja ensi vuoden hintakehitykseen, koska Norjassa paljon

kalaa ja siellä hinnat todella alhaiset. Ensi vuoden hintakehitys näyttää siltä, että alhaalla ollaan, jos

HORECA-puoli ei lähde vetämään - Euroopan lohimarkkinoista 30 % on sillä puolen. Ensi vuosi tulee

olemaan edelleen hankala kalankasvattajille ja täytyy tarkasti miettiä mitä kannattaa tehdä.

• Ei mitään vaikutusta

• Nyt kun perkuut ovat alkaneet niin kala ei liiku, hinta alle tuotantokustannusten. Perkuuaika meillä

sisävesillä on normaalistikin marras-maaliskuu, joten vaikutukset ovat vasta tulossa. Tämän takia

hakuaikaa pitäisi pidentää kevääseen asti.
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Rannikko-Suomi Järvi-Suomi Pohjois-Suomi

Kalastajat 6,1 7 6,8

Kalanviljelijät 6,8 7,3 7,2

Muut yritykset 6,3 6,4 7

Kalastusalueet ja alan elinkeinojärjestöt 6,7 7,6 7,3

Tutkimus,- koulutus- ja kehitysorganisaatiot

Ympäristöviranomaiset ja järjestöt

7,8

7,4

Koulutodistus ja muutos viime vuoteen 

verrattuna
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Yritysten ja sidosryhmien 

vapaat kommentit
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• Innovaatio-ohjelmat ovat hyviä. Yritysten ja tutkimuksen kumppanuudet tekevät toimialasta vahvemman.

Yritysvetoisiin hankkeisiin voisi osallistaa myös tutkijan esim. 100% tuella.

• Usko käyttö- ja hoitosuunnitelmiin on turhaa. Miten taataan riittävä omistajakorvauskertymä?

• Luvat ammattikalastajille järvikohtaisiksi. Osakaskunnat edustavat isovihan aikaista toimintaa.

• Kalatalouden kehitys suunnattava kenttätyöhön. On huolehdittava kalastajista ja jaksamisesta.

• On huolehdittava vesistöistä ja kalakannoista.

• Toimenpiteitä työn keventämiseen, jotta ikääntyvät ikäluokat jaksavat ilmaston muutoksen haasteissa.

• On nuoria, jotka haluavat työskennellä luonnossa, kalastuksen ja kalastusmatkailun parissa. Heille on luotava

kuva uudistuneesta alasta. Nuorelta vaaditaan suuria panoksia, markkinaehtoisen velan ja vakuuksien hankintaan

• Voitaisiinko miettiä perustulomallia kalastajille?

• On panostettava kisälliohjelmaan, koska osaavat kalastajat alkavat olla viimeisillä työvuosilla.

• Miksi kalataloushallinto jäi näkymättömäksi BASH:n akkutehtaan jätevesilupa-asiassa?

• Suhteet ympäristöhallintoon luotava uudelleen. Luottamusta rakentamalla päästää lupa-asioissa eteenpäin.

• Luken suojeluideologialla elinkeinon mahdollisuudet vähenevät pala kerrallaan

• Inkomstgränsen för kommersiell fiskare i klass1 kunde sänkas.

• Kalatalousala tarvitsee yhteistyötä muiden ruuantuottajien kanssa, etenkin jos halutaan kasvattaa vientiä.

• Uusi muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämiseen liittyvä -direktiivi (SUP) tulee haittaamaan toimintaa ja

nostamaan kalastusvälineiden kustannuksia.

• Fiskeriförvaltningen har inte lyckats förbättra samarbetet mellan företagarna inom fiskodlingen. Kommunikationen

mellan företagarna borde förbättras väsentligt.

• Bristen på information om produktionsläget leder till felsatsningar och dåliga investeringar!

• Reducera skadedjuren, alt annat bara slöseri med pengar!

• Hallinto ei voida lukkiutua koronan takia konttoreihin. Poikkeustilanteessa olisi pitänyt tulla kalastajien luokse ja

miettiä miten yksittäisille yrityksille voitaisiin saada apua.
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• Luonnonravintolammikot ovat kalavesien hoitoa ja mahdollistavat vesien laajan virkistyskäytön.

Petokalojen istutus on erittäin hyvä keino parantaa vesistöjen laatua.

• Kuhanpoikasten hinta pitää saada nousemaan. Muuten on pian kannattamatonta toimintaa.

• Kemijoen velvoitelohet ei kuulu valtion kiintiöön

• Lohikalojen nousuesteiden poistaminen saatava nopeasti käyntiin

• Kalastajien mielipiteet paremmin huomioon.

• Olen ollut suoraan yhteydessä ministeriöön, mutta en ole saanut palautetta

• EU:n kalastussäännökset ovat raskaita. Kansallinen etu otettava paremmin huomioon

• Aina ei tarvitse vetää EU korttia, kun pitäisi tehdä isoja päätöksiä.

• Nopeita päätöksiä asioissa, jotka koskettavat yrityksiä.

• Kalastusmatkailupalvelu on pienimuotoista, jonka ongelmana toiminnan kulurakenne. Venekaluston

ylläpito, vakuutukset, katsastus- ja lupakulut muodostavat suuren osan kuluista.

• Kalastusmatkailun arvostus kalatalouden osana on surkea. Kaikessa mennään ammattikalastus edellä

• Lika villkor för spinnyrkesfiskare som för nät yrkesfiskare.

• Järeitä toimia hylkeiden toimintaan. Verkkokalastus ei enää onnistu avoveden aikana. Jäitäkään ei

todennäköisesti ole tulevaisuudessa.

• Norppa sotkenut Saimaan kalastuksen.

• Miljöstöd för mindre värd fisk och varför inte säl.

• Återinförande av gamla fredningsområden för lekfisk som finns färdigt utritat på kartorna.

• Införande av skärgårdsbornas rätt till hemfrid i egen strand.

• Fast de fastbosatta skärgårdsborna är i minoritet i dagens läge borde ändå grundlagen gälla också dem
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Sidosryhmät vapaat kommentit 1/2

• Myös kalatalouden toimijoiden, yritysten ja tutkimuslaitosten kansainvälisen toiminnan ja menestyksen ansaitsisi

enemmän näkyvyyttä ja kiitosta!

• Kiinnittäkää tulevalla kaudella ammattitaitoon eri rahoitusinstrumenteissa. Tekijöiden ammattitaito, koulutustaso ja

osaaminen ovat tärkeitä. Ammattikalastuksessa ja kalankasvatuksessa kannattaa entistä enemmän huomioida

tekijöiden ammattilaisuus. Vain tasoa nostamalla voidaan oikeasti parantaa ja säilyttää kalatalouselinkeinojen

kilpailukyky Suomessa.

• On edistettävä paikallista toimintaa, on palattava juurille. Laajat tehottomat organisaatiot eivät enää palvelle.

Rahoituskysymyksissä tarvitaan selkeyttä, yksinkertaisuutta ja tehokkaampaa toimintaa.

• Fiskeområdena har fått ett helvete med papperjobb och staten har nästa dragit bort alla pengar av områdena,snart

räcker inte pengarna als till fiskeutplantering.

• Ongelmana on kalatalouselinkeino-sektorin pienuus Suomessa, jolloin myös kehittämistoimenpiteet ja niiden

rahoitus on pientä. Varsinkin yrityksissä on liian vähän omaa yrityskohtaista kehittämistyötä, minkä johdosta ala

tuottaa heikosti. Myös ympäristötoimijat rajoittavat uusien toimintamallien, varsinkin kalastuksen ja

kalankasvatuksen laajentamista. Kalataloushallinnon tulisi tuoda enemmän esille kehittämisen tarvetta, ja

ympäristöhallinnon tulisi tiedostaa kotimaisen kalan tärkeys ja hyödyt.

• On hyvä, että MMM on sitoutunut kestävyyteen ja mm. CFP:n periaatteisiin. Kalanviljelyn runnominen Itämerelle

rassaa luonnonsuojelijoita. Hylje- ja merimetsopuheet jatkuvat samoina, vaikka kiintiöitä ja poikkeuslupia on paljon

liberalisoitu.

• Kalataloushallinto toimii tasapuolisesti ja taloudellisesti järkevästi vasta, kun kaikki kalastusmuodot huomioidaan

täysimääräisesti ja suhteessa niiden kansantaloudelliseen merkitykseen.
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• Tarvitaan huomattavasti enemmän rahoitusta ja toimijoita niin paikallisesti kuin alueellisesti. Nykyinen, kaikkia

asioita hoitavalla ministeriöllä on liika tehtäviä, mikä näkyy kalataloudessa eriarvoisena eri alueilla .

• "Omistajakorvausten jako kalakorttivaroista ei ole oikeudenmukainen. Luken kysely ei antanut oikeita tuloksia.

Virtavesien omistajat, jätetään nuolemaan näppejään. Kalatalousalueiden toimintatuki ohjaa käyttämään

Kalatalouskeskusten kallatalousneuvojia virkamiesmäisesti

• Alueellisten kalatalousalueiden toiminnan käynnistäminen vienyt kohtuuttomasti voimavaroja

• Kalatalousviranomaisten toiminta kohdistuu varsin suuressa määrin EU säädösten ja sopimusten mukaisten

kalatalouselinkeinojen toimintaedellytysten edistämiseen, jolloin muuhun kalatalousedun edistämiseen jää

varsin niukasti panoksia. Virkatehtävien hoitajien vaihtuvuus on ollut varsin suurta, eli kokenutta osaavaa

virkakaartia on remmissä aiempaa vähemmän.

• Kyvyttömyys kuunnella muita sidosryhmiä, jotka eivät ole kalataloushallinnon kanssa samaa mieltä, on

toiminnalle hyvin tyypillistä ja tekee yhteistyön vaikeaksi.

• Mutta kalatalousalueiden toimintaedellytykset ovat nyt aivan surkeat. Kalatalousalueen tehtäväkenttä on nyt

aivan toista luokkaa kuin entisen kalastusalueen. Toimintaraha on kuitenkin melkein puolta pienempi kuin

aiempi. Kai etelän virkahenkilöt pitivät huolen, että rahaa valui etelään pienille kalatalousalueille. Nykyisillä

pohjoisen laajojen kalatalousalueiden toimintarahoilla ei kukaan voi edellyttää, että kalatalousalue voisi toimia

kaikkia niitä asioita vastaavasti kuin mitä on määrätty. Talkoilla lakimääräisiä tehtäviä ei kukaan ala tai ei voida

olettaa niitä tehtävän.
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