
Kotimaisen kalan ja kala-alan 
parempi tulevaisuus

- Kotimaisen kalan edistämisohjelma on käynnistynyt
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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 ja muutos etenee
1. Yritystukilaki: kalanjalostuksen tukeminen (toteutunut)
2. Vesiviljelyn sähköveron alentaminen (toteutumassa)
3. Silakka ja särkikalat kiinnostavat yhä enemmän teollisuutta

• ELY-keskukset rahoittavat 6 yrityshanketta:
• Saarioinen Oy

• Hätälä Oy

• Martin Kala Oy ja Kalaneuvos Oy

• Kamaboko Finland Oy

• Hailia Oy

• Pielisen Kalajaloste Oy.

• Hankkeiden koko yli 3 milj. euroa.

• Onnistuessaan lisäisivät silakan ja särkikalojen 
elintarvikekäyttöä n. 6,8 milj. kg
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Kalankasvatuksessa suunnitteilla ja 
toteutumassa merkittäviä investointeja
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Merialueen kalankasvatuksen mahdollisuuksia
-Itämerirehu ja ympäristölupia valtion vesialueille                                     
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Älykäs kalatalous 
– Käynnistetään hankekokonaisuus toimialan tehokkuuden 
parantamiseksi digitalisaation ja datan hyödyntämisen avulla.

Toimivia esimerkkejä:

• Konenäön/tekoälyn/sensoreiden hyödyntäminen mm. automaattisessa pienen 
kalan perkuukoneessa sekä kalojen tarkkailussa kalankasvatuksessa (tuotannon 
ohjaus) ja kalastuksessa (rysän saalislaskuri)

• Mobiili kalansaaliin ilmoitusjärjestelmä sisävesikalastuksessa

• Liikkuvat hyljekarkottimet

Kehittämisalueita:

- Datan hyödyntäminen

- Konenäkö / kamerat kalastuksenvalvonnassa

- Uusiutuvan energian hyödyntäminen
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Nostoja toteutettavista toimenpiteistä
• Julkisten hankintojen vauhdittaminen sekä suurkeittiöiden ja yritysten 

yhteiskehitystyö.

• Käynnistetään kalojen elintarvikelaadun sekä hyvinvoinnin kehittämisohjelmat. 

• Jatketaan yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuteen perustuvia innovaatio-
ohjelmia.

• Yritysten kehitystyötä vauhditetaan yritysten kehityshankkeilla, 
innovaatioseteleillä ja korotetulla investointituella. 

• Panostetaan vajaasti hyödynnettyjen kalalajien tuotekehitykseen.

• Luodaan uusien kalastajien aloitustukijärjestelmä.

• Kehitetään ratkaisuja vahinkoja aiheuttavien eläinten aiheuttamiin ongelmiin.
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Kalakumous -vaikuttajaverkosto

• Kuva 
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Kalatalous on kasvuala
ja kala on tulevaisuuden ruokaa!
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