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>130 vuotta kalatalousneuvontaa

Tavallinen tilanne 2022
Suomen Kalastushdistyksen konsulentti, 
maisteri Yrjö Wuorentaus pitää 
kalansavustuskurssia 1920-luvulla 

Keskusliiton uusi lakimies

Rasmus Åkerblom 24.20.2022 

alkaen



Kalatalousneuvontamme tänään

▪ Valtakunnallista, kaksikielistä
toimintaa: Kalatalouden Keskusliitto 
sekä 21 alueellista 
kalatalouskeskusta/kalastajaliittoa

Toiminta tapahtuu osin valtion rahoittamana.

Yleisavustuksista siirrytty neuvonnan 

perusrahoituksessa MMMltä vuosittain haettavaan 

erityisavustukseen ja on järjestöstä riippuen 5-35 % 

liikevaihdosta.



Kalatalousneuvontamme tänään: Kalatalouden 
edistämisen strategia 2021-2025

▪ Strategiset tavoitteet 2021-2025:
▪ Tunnettu ja vakaa asiantuntija-asema

▪ Kalatalouteen ja vesienomistukseen liittyvien asioiden tunnettu, uskottava asiantuntija 
viranomaisten, päättäjien ja kentän toimijoiden silmissä

▪ Yhteistyö

▪ Kalavesien hoidon ja ylläpidon edistäminen
▪ Tietoon perustuvaa toimintaa
▪ Edunvalvonta,- koulutus- ja neuvontapalveluja
▪ Kalastuksenvalvontaa ja sen edistämistä

▪ Kotimaisen kalankäyttökulttuurin edistäminen
▪ Kaikin tavoin edistää kotimaisen kalan käyttöä: kotimaisen kalan edistämisohjelma
▪ Edistää kaupallista kalastusta sekä kotitarvekalastusta

▪ Vesien omistamisen tunnettuuden kehittäminen
▪ Edistää yleistä tietoisuutta vedenomistuksesta
▪ Vesialueen omistajien edunvalvonta
▪ Uusien toimijoiden mukaan saaminen



Kalatalousneuvontamme tänään: Kalatalouden 
edistämisen strategia 2021-2025

• Strategian vahvuus perustuu sen toteutukseen. 

• KKL rakentaa oman TOSUn sekä avustaa jäseniä 
ottamaan strategian osaksi omia vuosittaisia 
toimintasuunnitelmiaan.

• Työn edistymistä ja tavoitteiden saavuttamista 
seurataan 

• Koska suurin vaikutus syntyy tai on syntymättä 
jäsenten toiminnan kautta, on tärkeää, että KKL:n
jäsenet ottavat strategian osaksi 
toimintasuunnitelmiansa Yhteistyö



Eduskuntavaalit
2023

▪ Seuraavat eduskuntavaalit pidetään 
2.4.2023

▪ Keskusliitto on laatinut omat 
vaalitavoitteensa:

▪ Kotimaista kalanedistämisohjelmaa 
tulee jatkaa

▪ Yhteisaluelain uudistus ja 
osakaskuntien yhdistämisen 
tukeminen

▪ Myös yli 65-vuotiaiden on 
maksettava kalastuksenhoitomaksu 
tai ikäraja nostetaan 70 vuoteen. 
Kalastuslain toimeenpano 
vaarantuu rahavarojen vähentyessä



Kalatalousalaan vaikuttavat muutokset ja 
trendit: Ilmastonmuutos

▪ Ilmasto lämpenee, äärisääilmiöt lisääntyvät
▪ Tulvia, kuivuuksia, myrskyjä, veden lämpötila nousee, 

▪ Lämmintä vettä suosivat kalalajit menestyvät, 

▪ kylmän veden suosijat kärsivät, vieraslajit lisääntyvät, 
Kuha ja särkikalat menestyvät, lohikalat kärsivät, 
kalatautitilanne pahenee

▪ Ilmastonmuutosasioissa tarvitaan yhteistyötä mm. 
LUKE:n kanssa
▪ Ongelma on laaja, tarvitaan yhteistyötä



Kalatalousalaan vaikuttavat muutokset ja 
trendit: Digitalisaatio etenee

▪ Neuvonnan digiloikka korona-aikana
▪ Pakon edessä tehtiin suuri muutos, jää osin pysyväksi, kuten 

etäkokoukset 

▪ Suuri yleisö odottaa digitaalisia palveluja, esim. 
luvanmyynti
▪ Kalastuslupien saanti netistä odotusarvona

▪ Viestinnän näennäinen helppous ja nopeus aiheuttaneet 
viestintätulvan. Hukkuuko neuvonta?
▪ Runsaasti tietoa, myös väärää tietoa liikkeellä
▪ Perinteinen kokoontumiseen perustunut yhteisöllisyys on 

korvautumassa sähköisillä alustoilla



Kalatalousalaan vaikuttavat muutokset ja 
trendit: Kaupungistuminen ja väestörakenteen 
muutos
▪ Kasvukeskuksien ulkopuolella väki vähenee ja vanhenee

▪ Sukupolvien erot luontokäsityksessä ovat suuria

▪Osakaskuntien toimijoista pulaa

▪ Alan rahoituspohja (khm-kertymä) heikkenee

▪ Neuvonnallisia tavoitteita: osakaskuntien 
yhdistäminen, vapaa-ajan asukkaita mukaan 
osakaskuntatoimintaan, digitalisaation hyödyntäminen 
myös vanhemmissa ikäryhmissä, uudet viestintätavat, 
neuvonnan tuotteistaminen.



Kalatalousalaan vaikuttavat muutokset ja 
trendit: Nopeat globaalit tai kansalliset 
muutokset
▪ Pandemiat, kansainväliset kriisit: huoltovarmuus, nopean ohjeistuksen 

tarve
▪ Suomi on logistisesti saari. Kalatalous huoltovarmuudessa. Ohjeistusta 

kaivattiin nopeasti koronan tapauksessa esim. osakaskuntien toiminnan 
jatkamiseen

▪ Pandemia lisäsi kalastusta ja yleisneuvonnan tarvetta. Myös roskaaminen, 
veneilyn vaaratilanteet ym. Lisääntyivät

▪ Kuluttajakäyttäytymisen muutokset mm. terveellisyys- ja 
eettisyyskysymyksiin liittyen.

▪ Ihmiset miettivät jatkuvasti tarkemmin mitä laittavat suuhunsa, sertifioinnit, 
vastuullinen tuottaminen, luomu, terveellisyys

▪ Eläinoikeudet, kalojen kokema kipu, lopettaminen, ylipäätänsä oikeus käyttää 
eläimiä ravintona. Keskustelua mm. kalastuskilpailujen yhteydessä, akvaario 
messuosastolla 

▪ Teknologian muuttuminen
▪ Neuvonnan on jatkuvasti opeteltava uutta ja seurattava aikaansa



Venäjän hyökkäyssota 
Ukrainaan ja energiakriisi 
iskevät kalatalouteen

• Rehun ja lannoitteiden saatavuus

• Korkea energiahinta

• Viennin väheneminen

• Lohen hinta nousi merkittävästi, on alkanut 
laskea - kalan kulutus on vähentynyt rajusti

• Huoltovarmuus, työryhmä

• www.merijakalatalous.fi

• Ukraina-avustusta johtuen Venäjän 
hyökkäyksestä haettavissa kala-ELYistä
kalastuslain 1 ryhmään kuuluville 
kaupallisille kalastajille sekä päätoimisille 
vesiviljely-yrityksille 5 milj. Tapio Gustafsson

http://www.merijakalatalous.fi/


Tulevia hieman

▪ KKLn Kalastuksenvalvontakoulutukset 
jatkuvat näillä näkymin pääosin 
keväällä –meillä on verkkokoulutusta 
tarjolla koko ajan

▪ Kalastuksenvalvonnan 
kehittämissuunnitelma 2017 uudistetaan 
2023, webropol-tiedustelu valvojille. 

▪ Valtakunnalliset kalastusaluepäivät M/S 
Gabriellalla 28-30.3.2023



KKLn henkilöstöuutisia

▪ Lakimies Elias Rauhala siirtyi Lapin 
ELY-keskukseen

▪ Uudeksi lakimieheksi Rasmus 
Åkerblom 24.10.2022

▪ Risto Vesa eläkkeelle toukokuussa 
2023,18 hakijaa 
järjestöasiantuntijaksi, haastattelut 
tehty

▪ Iktyonomi Niina Koivunen, palaa 
äitiyslomalta 1.1.2023

Malin Lönnroth



”KALATALOUDEN KESKUSLIITTO - HYVINVOIVAT 
KALAVEDET JA KESTÄVÄ KALASTUS”


