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Komissaari Vella: 

”This is evolution not
revolution…”

Neljä painopistettä

1. Kestävä kalastus ja 
vesiympäristön suojelu

2. Kestävä vesiviljely sekä 
kalanjalostus ja markkinointi

3. Paikallinen kehittäminen

4. Meripolitiikka

Keskeisin muutos:
• Siirtyminen tukikelpoisuuden 

hallinnoinnista tulosperusteisuuteen 
=> lisää liikkumavaraa

Rahoitus (Komission ehdotus): 
• Jäsenmaiden EU-rahoitus 

laskee 3% (Brexit ja MFF?)



Hallitusohjelma
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Kotimaisen kalan edistämisohjelma 2027 Kotimaisen kalan edistämisohjelma 2027 

EMKR-ohjelma 
2021-2027

Vesiviljely-strategia Muut ohjelmat

Julkisen sektorin panostukset kalatalouden 
kehittämiseen

Julkisen sektorin panostukset kalatalouden 
kehittämiseen

Toiminnan vaikuttavuusToiminnan vaikuttavuus

• PMI Sanna Marinin hallitusohjelma: 
”Lisätään kotimaisen kalan tarjontaa ja 
osuutta kulutuksesta kestävästi 
laatimalla kotimaisen kalan 
edistämisohjelma”.

• Kotimaisen kalan edistämisohjelma:
1) Tavoitteet, joiden mukaisesti hallinto 
suuntaa toimiaan sekä laatii toimialaa 
koskevia muita ohjelmia 
2) Toimialan kehityksen seuranta yhtenä 
loogisena kokonaisuutena.



Kala tulevaisuuden ruokajärjestelmässä
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Visio:
Vuonna 2027 suomalaisten kalan kulutus on ravitsemussuositusten mukaisella tasolla ja 

saa aikaan merkittävät myönteiset taloudelliset, kansanterveydelliset ja 
ilmastovaikutukset. Kulutuksen kasvu ja kalantuotannon lisäys tapahtuvat 
markkinalähtöisesti ja ympäristön kannalta kestävästi pääosin kotimaiseen 

alkutuotantoon perustuen. 
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Kalatalouden yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Tavoite Nykytila (2017) Tavoitetaso (2027)

Kalan kulutus 1,7 annosta/vko/hlö 2,5 annosta/vko/hlö

Kalatalouden arvoketjun arvo 1,6 miljardia euroa 2,5 miljardia euroa

Kalatalouden arvonlisä (jalostusarvo) 275 milj. euroa 586 milj. euroa

Työllisyys 5 000 htv 9 000 htv

Kalatuotteiden kauppatase Tuonti: 402 M€
Vienti:              45 M€
Kauppatase: -357 M€

Tuonti:            413 M€
Vienti:             256 M€
Kauppatase: -157 M€

Kalavarojen tila Täydentyy Täydentyy

Kalastuksen poistama ravinnemäärä
vesistöistä*

Fosfori: - 818 000 kg
Typpi: - 4 554 000 kg 

Fosfori: - 670 000 kg
Typpi: - 3 500 000 kg 

Laskennallinen ilmastohyöty Lisääntynyt kalankulutus vähentää 
suomalaisten ruokavalion CO2 –päästöjä  
30% eli n. 250 milj. kg CO2 (tarkista)

Laskennalliset kansanterveyshyödyt Lisääntynyt kalankulutus on 
laskennallisesti vähentänyt sydän- ja 
verisuonitauteja xx kpl
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Vuosi Tehtävät/tuotokset

2019 - Toimintaohjelman valmistelun käynnistys
- EU-lainsäädäntöön vaikuttaminen ja Suomen PJ-kausi

2020 - EU-lainsäädäntö pääosin valmis
- Kansallinen laki ja asetus valmis
- Toimintaohjelman luonnosversio valmis/lausuntokierros

2021 - Toimintaohjelman hyväksyminen
- Tietojärjestelmä (Hyrrä) operatiivinen 
- Kansallinen ohjeistus valmis
- Rahaston viestintä toiminnassa (verkosto, www-sivut)
- Toimintaryhmien hakuprosessi ja valinta

2022 - Uusi toimintaohjelma kokonaisuudessaan käynnissä
- Rahoitusinstrumenttien käyttöönotto
- Uudet toimintaryhmät käynnissä

Kansallisen valmistelun suunnitelma

Huom: aikataulu riippuvainen EU-lainsäädännön etenemisestä



Valmisteluvastuut ja osallistaminen

• Toimintaohjelman sekä kansallisen lainsäädännön valmisteluvastuut:
• Manner-Suomi: maa- ja metsätalousministeriö

• Ahvenanmaa: Ahvenanmaan maakuntahallitus

• Työn ohjaus ja sidosryhmien osallistaminen
• Toimintaohjelman valmistelua tukeva kansallinen työryhmä

• Kalastuksen, vesiviljelyn sekä jalostuksen ja kaupan kehittämisryhmät

• Meripolitiikan rahoituksen ohjausryhmä

• Paikallisen kehittämisen teemaryhmä

• Alueelliset ELY-keskuskohtaiset työpajat

• Sova-arviointi, nykytila-analyysit, tulevaisuusskenaariot ja tilastot
• Luonnonvarakeskus

8



9


