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Sanna Marinin hallitusohjelma:
”Lisätään kotimaisen kalan tarjontaa ja osuutta 
kulutuksesta kestävästi laatimalla kotimaisen 

kalan edistämisohjelma”
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Visio 2035 – tuplataan kotimaisen kalan kulutus
Suomalaiset syövät kalaa ravitsemussuositusten mukaisesti ja 
kotimaisen kalan kulutus on kaksinkertaistunut. Kalatuotteiden 

viennin arvo on moninkertaistunut. 
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Vision edellyttämien muutosten suuruusluokat



Edistämisohjelma vaikuttaa päätöksiin ja ratkaisuihin

- Kansallisen EMKVR-ohjelman hyväksyminen ja käynnistys
- Toimijakohtainen kalastuskiintiöjärjestelmä
- EU:n kalastuksenvalvonta: velvoitteet ja hyödyt
- Kalastuksensäätelyn ratkaisut
- Edistämisohjelman toteutussuunnitelma

o 30 toimenpidettä, joista 26 on käynnistynyt  
o Toteumatilanteen päivitys puolivuosittain kesä- / joulukuussa
o
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Edistämisohjelman toimenpiteiden eteneminen

Toteutuneet
1. Yritystukilain muutos kalanjalostuksen osalta 
2. Sähkön ja polttoaineen valmisteverolain muuttaminen vesiviljelyssä
3. Kalakumous -vaikuttajaverkosto
4. Vesiviljelyn päästöperusteinen ympäristölupa
Viimeaikaista edistystä mm. 
- Itämerirehun määritelmä ja sen käytön edistäminen
- Vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelman päivitys
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Kalan omavaraisuus ja huoltovarmuus 

Korona-pandemia ja Ukrainan kriisi ovat vaikuttaneet monelta osin
kalatalouden yritysten toimintaedellytyksiin sekä keskusteluun
elintarvikkeiden ja kalan huoltovarmuudesta

 Suomen elintarviketeollisuuden tuotannosta noin 80% perustuu
kotimaiseen alkutuotantoon, kalatuotteiden osalta vain alle kolmannes

 Kalassa merkittävä potentiaali huoltovarmuuden kannalta
 Luonnonvarakeskus arvioi tilannekuvan perusteella Ukrainan kriisistä

johtuvan epävarmuuden jatkuvan ja erityisesti kalanjalostuksen ja
merialueen troolikalastuksen kohtaavan vaikeuksia
lähitulevaisuudessa

 On tarpeen tuoda esiin kalatalouden merkitys huoltovarmuuden
kannalta ja selkeyttää kalatalouden huoltovarmuuskäytäntöjä niiltä
osin kuin ne ovat epäselvät
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Luonnonvarakeskus tekee Kalatalouden huoltovarmuusselvityksen 
tammikuun 2023 loppuun mennessä. Keskeistä on:
 Analysoida tausta-aineistojen ja tilastojen sekä kalatalouden ja

huoltovarmuusasiantuntijoiden haastattelujen perusteella koko kalatalouden
arvoketjua huoltovarmuuden näkökulmasta ml. omavaraisuus, kriittiset tekijät
(mm. logistiikan toimivuus ja välttämätön infrastruktuuri) ja riskiarvioinnit

 Tehdä kehittämisehdotuksia mm. lainsäädännön ja yhteistyön kehittämiseksi,
tilannekuvan ylläpidosta, kalatalouden huomioimisesta poolien toiminnassa,
varmuusvarastoinnista ja energian saatavuudesta.

 –

Huoltovarmuusselvityksen kehittämisehdotusten pohjalta tunnistetaan ja
valitaan toimenpiteet, joita ryhdytään toteuttamaan vuonna 2023
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”Pidetään Kotimaisen kalan edistämisohjelma 
elävänä ja luodaan yhdessä 

toimintaympäristö, jossa saavutamme sen 
tavoitteet.”
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