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Valtioneuvoston periaatepäätös kotimaisen kalan edistämisohjelmaksi 2021–2035
1. Kotimaisen kalan edistämisohjelman tausta ja valmistelu
Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteena on lisätä kotimaisen kalan käyttöä.
Hallitusohjelmaan on kirjattu seuraava toimi: ”lisätään kotimaisen kalan tarjontaa ja osuutta kulutuksesta
kestävästi laatimalla kotimaisen kalan edistämisohjelma”.
Maa- ja metsätalousministeriö käynnisti vuoden 2020 alussa edistämisohjelman valmistelun ja yhdisti sen
osaksi Euroopan meri-, kalatalous ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) Suomen toimintaohjelman 2021–2027
valmisteluprosessia. Valmistelu yhdistettiin osaksi EMKVR-rahoitusohjelman valmistelua, koska sen avulla
rahoitetaan pääosin edistämisohjelman toimenpiteet. Tavoitteeksi asetettiin, että edistämisohjelma
muodostaisi strategisen sateenvarjon kotimaisen kalan käytön ja kalatalouden yritystoiminnan
edistämiselle ja asettaisi yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet, tunnistaisi keskeiset välittömästi
toteutettavat toimenpiteet sekä ohjaisi pitkällä aikavälillä kalataloushallinnon toimintaa.
Ohjelma on laadittu virkatyönä maa- ja metsätalousministeriössä. Työtä on ohjannut laaja-alainen
sidosryhmistä koostuva ohjausryhmä, joka on myös tukenut Euroopan meri-, kalatalous ja
vesiviljelyrahaston ohjelmakauden 2021–2027 valmistelua.
Edistämisohjelma oli Lausuntopalvelun kautta lausunnoilla 15.10.-27.11.2020. Lausunnon antoivat
määräaikaan mennessä Lausuntopalvelussa seuraavat 40 tahoa: Animalia ry, Clewer Aquaculture Oy,
Elintarviketeollisuusliitto ry, Etelä-Savon maakuntaliitto, Jari Myllykoski, Kainuun ja Koillismaan Kalaleader,
Kalaneuvos Oy, Kalatalouden Keskusliitto ry, Kymenlaakson liitto, Laitakarin Kala oy, Lapin ELY-keskus, Lapin
liitto, Leader Pohjoisin Lappi ry, Luonnonvarakeskus, Marble ltd, Natur och Miljö, Pohjanmaan liitto,
Pohjois-Pohjanmaan liitto, Päijät-Hämeen liitto, Päivittäistavarakauppa ry, Raisioaqua, Ruokavirasto,
Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmä, Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmä, SEY
Suomen eläinsuojelu, Sisä-Suomen kalatalousryhmä, SLL Suomen luonnonsuojeluliitto ry, sosiaali- ja
terveysministeriö, Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry, Suomen Kalankasvattajaliitto ry, Suomen
sisävesiammattikalastajaliitto, Suomen ympäristökeskus, Toni Häyrynen, Varsinais-Suomen ELY-keskus,
Vesa Vihinen, Vesialueomistajain liitto VEALO ry, Wihuri Oy Aarnio, WWF Suomi, ympäristöministeriö ja
Åbolands Fiskarförbund r.f. Muuta kautta lausunnon toimittivat Ahvenanmaan maakunnan hallitus, Liisa
Laurila, Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry., Pohjois-Savon ELY-keskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,
työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö ja Varsinais-Suomen liitto.
Lausunnonantajat suhtautuivat palautteessaan Kotimaisen kalan edistämisohjelmaan pääasiassa
myönteisesti ja kotimaisen kalan käytön lisääminen nähtiin tärkeänä, vaikka osa lausunnonantajista pitikin
kasvutavoitteita liiankin kunnianhimoisina erityisesti vesiviljelyn osalta.
Lausunnoissa esitettiin konkreettisen toimintasuunnitelman lisäämistä edistämisohjelmaan. Ohjelman
toteuttamiseen laaditaan toimintasuunnitelma, jossa tarkennetaan toimenpiteiden resursseja, aikataulua ja
vastuutahoja. Toimintasuunnitelman toteutumista myös seurataan järjestelmällisesti mm. kalatalouden
kehittämisryhmissä. Toimintasuunnitelmaa ei kuitenkaan liitetä osaksi ohjelmaa, koska siihen tulevat asiat
tarkentuvat myöhemmin ja koska suunnitelmaa voidaan myös muuttaa edistämisohjelman toteuttamisen
aikana, jos siihen ilmenee seurannan ja arvioinnin perusteella tarvetta.

Kuluttaja- ja markkinalähtöisyyden toimenpiteitä muutettiin palautteen perusteella siten, että julkisiin
hankintoihin liittyvän toimenpiteen kuvaukseen sisällytettiin aiempaa selkeämmin suurkeittiöiden, yritysten
ja tutkimuksen yhteistyö kotimaisen kalan käytön lisäämisessä. Lisäksi lisättiin erillinen toimenpide
kalatuotteiden turvallisuudesta syöntisuositusten ajantasaisuuden varmistamiseksi. Toimenpiteellä
vastataan lausunnoissa esitettyyn huoleen eri väestöryhmien huomioimisesta kalan käytön suosituksissa
sekä kalalaji- ja aluekohtaisen tiedon lisäämisestä koskien kalan syönnin terveyshyötyjä ja -haittoja.
Uudistuminen kasvun vauhdittajana -toimenpidekokonaisuutta muutettiin niin, että vain vähän kannatusta
saanut erillistä kalatalouden pääomarahastoa koskeva selvitys jätettiin pois. Kalatalouden digitalisaation
vauhdittamiseksi lisättiin omaksi toimenpiteekseen Älykäs kalatalous -hankekokonaisuus.
Alkutuotannon edellytysten parantamisen toimenpiteisiin lisättiin vesiviljelyn oikeudellisten kannustimien
selvittäminen ravinnepäästöjen vähentämisessä. Lisäksi lisättiin maininta logistiikkaprosessien
kehittämisestä. Hylkeisiin liittyviin toimiin lisättiin kompensaatioiden jatkaminen ja maininta siitä, että
hyljetuotteiden kauppakiellon purkamista edistetään. Uudeksi toimenpiteeksi lisättiin myös
kalastuslaivaston ja -alusten uudistamisen edellytysten parantaminen.
Lausuntopalautteessa toivottiin ohjelmaan vahvempia kirjauksia ympäristötoimista ja eläinten
hyvinvoinnista. Tämä otettiin huomioon lisäämällä kaksi uutta toimenpidettä eli eläinten
hyvinvointiohjelman käynnistäminen sekä kunnostusseteleiden käyttö ympäristökunnostuksissa.
Ympäristö- ja hyvinvointiteemalle toivottiin lisäindikaattoreita, mutta sellaisia ei onnistuttu löytämään. Sen
sijaan eläinten hyvinvointia kuvaavien indikaattoreiden kehittäminen voidaan ottaa osaksi
hyvinvointiohjelmaa. Palautteessa toivottiin myös viranomaisyhteistyön kehittämistä ja muiden, esimerkiksi
vesien ja merenhoitoon liittyvien ohjelmien huomioimista, ja näistä lisättiin maininnat vuoropuhelua
koskevaan toimenpiteeseen. Lisäksi palautteessa toivottiin tutkimustiedon lisäämistä kalakantojen ja niiden
elinympäristön tilasta, ja tämä lisättiin ympäristötoimia koskevaan toimenpiteeseen.
Lisäksi ympäristöministeriön kanssa edistämisohjelman kirjauksia ja tavoitteita vielä tarkennettiin erityisesti
vesiviljelyn osalta. Lisäksi ohjelman aikataulua myöhennettiin vuodeksi 2035.
Tarkempi lausuntoyhteenveto löytyy osoitteesta https://mmm.fi/hanke2?tunnus=MMM049:00/2020

Edistämisohjelman visio, strategiset tavoitteet ja toimenpiteet
Edistämisohjelman visioksi asetettiin ”Suomalaiset syövät kalaa ravitsemussuositusten mukaisesti ja
kotimaisen kalan kulutus on kaksinkertaistunut. Kalatuotteiden viennin arvo on moninkertaistunut. Kalan
syönnillä ja kalatalouden yritystoiminnalla on merkittävät ja hyvin tunnetut myönteiset vaikutukset Suomen
talouteen, ympäristöön ja kansanterveyteen.”
Vision mukaiseen tavoitteeseen pyritään neljän strategisen valinnan avulla, jotka ovat 1. Kuluttaja- ja
markkinalähtöisyyden vahvistaminen, 2. Uudistuminen kasvun vauhdittajana, 3. Alkutuotannon
edellytysten parantaminen ja 4. Kasvu perustuu vastuulliseen toimintaan.
Edistämisohjelman toimeenpanemiseksi on tunnistettu välittömästi käynnistettävät konkreettiset
toimenpiteet. Toimenpiteiden toteuttaminen eli aikataulut, vastuut ja rahoitus kuvataan tarkemmin
myöhemmin laadittavassa toimintasuunnitelmassa.

Edistämisohjelman vaikuttavuus
Edistämisohjelman tavoitteena on, että vuonna 2035 suomalaiset söisivät ravitsemussuositusten mukaisesti
viikossa keskimäärin 2,5 annosta kalaa nykyisen 1,7 annoksen sijaan ja että kulutuksen kasvu tapahtuis i
pääosin kotimaiseen kalaan perustuen. Tällä hetkellä suomalaisten ostamasta kalasta alle 20 prosenttia on
kotimaista.
Edistämisohjelman tavoitteen toteutumisella olisi useita yhteiskunnallisia vaikutuksia. Vaikutukset ovat niin
talouden, työllisyyden ja kansanterveyden kuin ilmaston ja muunkin ympäristön kannalta myönteisiä.
Edistämisohjelmassa on kuvattu nykyiset yhteiskunnalliset vaikutukset sekä arvioitu tavoitetilan
saavuttamisesta syntyvät vaikutukset (kuva alla). Nykytila ja tavoitetasot perustuvat Luonnonvarakeskuksen
ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tilastoihin ja mallinnuksiin. Tarkemmat mallinnusta koskevat
laskelmat löytyvät osoitteesta https://mmm.fi/kalat/strategiat-ja-ohjelmat/.

* Kalatalousyritysten yhteenlaskettu liikevaihdon arvo
** HELCOM:n mukaan kustannustehokas keino ravinteiden vesistöön pääsyn estämiseksi maksaa 150 €/fosfori kg
*** Ilmastovaikutukset lihalle ja kalalle on laskettu eri tuotantolajien kulutusmäärillä painotetuilla keskiarvoilla
**** Ruokahävikin vähentämisen ja ravitsemussuositusten mukaisen syömisen ilmasto- ja ympäristövaikutukset vuoteen 2030 mennessä tutkimushankeen (RuokaMinimi-hanke) tuloksiin perustuen mallinnettu kalan syönnin lisäyksen vaikutus ruokavalion hiilijalanjälkeen.
Luonnonvarakeskus päivittää kalan ilmastovaikutukset vuonna 2021 toteutettavassa hankkeessa.
***** http://fi.opasnet.org/fi/Kotimaisen_kalan_edistämisohjelma

Edistämisohjelman rahoitus
Edistämisohjelman toimenpiteet toteutetaan valtiontalouden kehysten ja valtion talousarvioiden puitteissa.
Kotimaisen kalan käytön ja kalatalouden yritystoiminnan edistämisessä keskeisessä asemassa on Euroopan
meri-, kalatalous ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) kansallinen toimintaohjelma, jonka mukaisesti pääosa
rahoituksesta toteutetaan. Mahdollisesti myöhemmin tarvittaviin lisärahoitustarpeisiin otetaan kantaa
normaaliin tapaan julkisen talouden suunnitelmia ja valtion talousarvioita koskevin päätöksin.

