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Vaikuttavuus, vaikuttavuustavoitteet ja toimenpiteet – miten 
kalatalousalueen uudet käyttö- ja hoitosuunnitelmat pitää hyödyntää?



Rannikkosaaliiden 
lajikoostumus 
ilman 
silakkaa

Rannikon sisävesilajit
Lohikalat
Muut merilajit
kuin silakka



Mitä tulee ymmärtää kun ravintoverkko ei 
toimi kuten ennen?



Selkämeri-Saaristomeri: avomeren ja rannikon ekosysteemit toisistaan 
riippuvaisia – miksi?



Silakan ja rannikon kevätkutuisten suomukalajoen kutualueet turvattava 
– tätä ei aina ymmärretä valuma-alueelta käsin, jossa pääosa 
kuormituksesta syntyy



Miten ratkaistaan intressiristiriidat? Miten kehittäminen 
ymmärretään? Mitä KL 23§ tarkoittaa? Mitä se KHS on?



Vesien ja 
merenhoidon 
tavoitteet ja tp-
ohjelmat



Syytä olla 
mukana



Julkilausutut, poliittisesti tai muutoin vahvistetut strategiat, 
joilla sidos kalatalouteen 
 MMM Strategia 2030 – uusiutuva Suomi 
 (https://mmm.fi/documents/1410837/1708297/Maa-

+ja+mets%C3%A4talousministeri%C3%B6n+strategia+2030/843e2b79-b4d8-c228-3ce1-
a461fc482944/Maa-+ja+mets%C3%A4talousministeri%C3%B6n+strategia+2030.pdf)

 Kansallinen rapustrategia 2019-2022
 Kalatie-, lohi- ja meritaimenstrategiat
 ELYjen strategiset tavoitteet
 Sitra: 1+5 strategista ehdotusta Suomelle (https://www.sitra.fi/aiheet/1_5-ehdotusta-

suomelle/)
 Suomen 18 maakunnan maakuntastrategiat – sidokset EAKR:ään, Maaseutu-ja 

saaristopolitiikkaan
 TEM – Aluekehityksen strategiset tavoitteet
 Vesien- ja merenhoidon toimeenpano-ohjelmat (hyvän ekologisen tilan saavutustavoitteet)
 Vapaa-ajankalastuksen kehittämisstrategia

https://www.sitra.fi/aiheet/1_5-ehdotusta-suomelle/


MMM/ Toiminta-ajatus

 Uudistuvan ja kestävän ruoka- ja luonnonvaratalouden mahdollistaja sekä
 luotettavien tietovarantojen tuottaja.
 Tavoite 1) Vastuullisen ja uudistuvan ruokajärjestelmän kilpailukyky
 paranee.
 Tavoite 2) Uudistuva ja kestävä luonnonvaratalous lisää hyvinvointia ja 

korvaa uusiutumattomien raaka-aineiden ja energian käyttöä.
 Tavoite 3) Monipuolinen yritystoiminta ja menestyvä maaseutu,
 monipaikkaisuus ja verkostot vahvistavat yhteiskuntaa



Alueiden kehittämisen painopisteet

 1.Uudistumisella kasvua
 2.Elinvoimaa alueverkostoista
 3.Hyvinvointia kumppanuuksilla.

 Vuoteen 2025 ulottuvassa visiossa:
 •Alueilla on saatu aikaan uutta, korkeatasoiseen osaamiseen ja kestävään 

kehitykseen perustuvaa kasvua.
 •Elinvoimainen alueiden verkostoon rakentuva Suomi hyödyntää koko maan 

voimavaroja tehokkaasti ja kestävästi.
 •Julkinen, yksityinen ja kolmas sektori toimivat hyvässä kumppanuudessa 

alueiden ja palveluiden kehittämisessä.



1. Kalatalouspalvelut-yksiköiden tavoitteet 2019-20

 Toimeenpannaan uusittua kalastuslakia ja –asetusta. Tärkeimpiä tehtäviä v. 
2020 ovat: 

• Uusien kalatalousalueiden toiminnan vakiinnuttaminen ja ohjaus
• Uudistetaan kalastonhoitomaksuvarojen myöntömenettelyt
• Kalatalouden alueellisten yhteistyöryhmien työn johtaminen ja vuorovaikutteisten 

työskentelytapojen kehittäminen
• Käyttö- ja hoitosuunnitelmien laatiminen:  ohjaus, resursointi
• Prioriteettina  kalastuksen ohjaaminen, tietoon perustuvan suunnittelun 

järjestäminen 
• Palvelujen tason, saatavuuden ja laadun turvaaminen
• Rahoitetaan monipuolisesti järjestö- ja nuorisotoimintaa, vapaa-ajan kalataloutta, 

kalastusmatkailua, kalavarojen hoitoa ja kestävää käyttöä sekä tiedottamalla 
kalastusmahdollisuuksista ja –rajoituksista

• Osallistutaan sähköisten palvelujen kehittämiseen MMM:n, Ruokaviraston ja 
Metsähallituksen kanssa

VARELY, POSELY, LAPELY



3. Kalatalouspalvelut-yksiköiden tavoitteet 2020

 Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelman  2014-2020 
toimeenpano (EMKR)

• Mahdollistetaan ja tuetaan toimialueilla kiertotaloutta ja muita puhtaita ratkaisuja, 
jotka luovat kasvua, lisäävät omavaraisuutta ja työpaikkoja

• Parannetaan sähköisiä palveluja, joilla edistetään yritysten tiedonsaantia ja 
hakuprosesseja

• Edistetään yritysten kansainvälisyyttä ja kilpailukykyä
• Tuetaan vesiviljelyn uusia kustannustehokkaita ratkaisuja 
• Jatketaan särkikalojen jalostusarvon lisäämistä
• Kehitetään yhteistyötä ja prosesseja asiakaspalvelun tason nostamiseen liittyen
• Kalatalousryhmissä vielä kerran loppurutistus 

• Hallitusohjelmassa: 
• Kotimaisen elinkeinokalatalouden edistämis-ohjelman laadinta
• -tässä on syytä olla mukana eikä vain seurata sivusta
• Samoin EMKR 2021-2027 Suomen toimintaohjelman laadinnassa

VARELY, POSELY, LAPELY



EU valmistelussa neljä painopistettä 2021 - 2027

15

1. Kestävän kalastuksen edistäminen ja meren elollisten luonnonvarojen 
säilyttäminen

2. Unionin elintarviketurvan varmistamiseen osallistuminen ja kestävän 
vesiviljelyn sekä kilpailukykyisten ja kestävien markkinoiden avulla

3. Kestävän sinisen talouden kasvun mahdollistaminen ja vauraiden 
rannikkoyhteisöjen tukeminen

4. Kansainvälisten valtamerten hallinnoinnin vahvistaminen sekä turvallisten, 
turvattujen, puhtaiden ja kestävästi hoidettujen merten ja valtamerten 
mahdollistaminen



Mitä muuta voimme aikaansaada silakasta? Saadaanko 
innovaatio-ohjelman BlueProducts hankkeesta läpimurtoja?

 Itämeri-rehun kautta syömme silakalla jalostettua kirjolohta
 Särkikaloissa edelleen murroskausi menossa 



Silakalla on tulevaisuus, mutta se vaatii         
tulevaisuuden tekijöitä!
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