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Digitaaliset ratkaisut kalan jäljitettävyyden tukena kalastuksesta valvontaan -
Ammattikalastajaristeily, 1.2.2023



Esitys
• Xamk ja kalatalouden kehittäminen sekä Kalan digijälki-hanke (Antti)
• Ensieräkoodin standardi (Antti)
• Skaalautuvat teknologiat ja käyttöliittymäsuunnitelman esittely (Markus)



Xamk ja kalatalouden 
kehittäminen



Xamki TKI-toiminta – ”Suomen suurin TKI-ammattikorkeakoulu”

Vastuulliset ruokapalvelut



Tulevaisuuteen suuntautunutta 
kehittämistä

Kalatalouden hanke volyymi 2010 
alkaen n. 1,55 M€

Huom. Suurin osa rahoituksesta 
kalatalouden ulkopuolelta

Xamk:n kalatalouden TKI-toiminta



Kalan digijälki-hanke



Tavoitteet
Hanke luo pohjaa uusille digitaalisille ratkaisuille, toimintatavoille ja 
edistää datan käyttöä sekä hyödynnettävyyttä kalataloudessa.

Konkreettiset tavoitteet:
• Sitouttaa kalatalouden toimijoita jäljitettävyyden kehittämiseen ja verkostomaiseen 

yhteistyöhön.
• Tuottaa uutta tietoa kalan jäljitettävyystiedon tuottamiseen ja valvontaan
• Esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja merialueen saalistietoilmoituksen kehittämiseen ja 

datan hyödyntämiseen.
• Parantaa Järvikala-sovelluksen käytettävyyttä ja käytön houkuttelevuutta

Hankkeen kohderyhmänä ovat merialueen ja sisävesien kalastajat, alan keskeiset järjestöt, 
kalanjalostusyritykset sekä saalis- ja jäljitettävyystietoa käsittelevät viranomaiset. Välillisiä 
kohderyhmiä ovat vähittäis- ja tukkukauppa, kuluttajat, kalatalousalan kehittäjät.



Ydinviesti sidosryhmille

• Ammattiliitot ja kaupalliset kalastajat: ”Uusilla ratkaisuilla sujuvuutta 
työntekoon”

• Yksityiset toimijat: ”Yhdellä ratkaisulla tehokkuutta ja helppoutta 
jäljitettävyysprosessiin”

• Viranomaiset: ”Yhteisellä digiratkaisulla kustannustehokkuutta 
kalatalouden valvontaan”



Tulokset

1. Graafinen luonnos käyttäjälähtöisestä käyttöliittymästä merialueen 
saalinilmoittamisesta, käsitys mahdollisuudesta hyödyntää 
mobiiliratkaisuja merialueilla sekä tietoa etävalvonnan tarpeista ja 
mahdollisuuksista.

2. Hankkeen tulokset lisäävät ymmärrystä jäljitettävyysketjun 
tietotarpeista ja eri vaihtoehdoista, joilla kalan ensierän tunnus voidaan 
muodostaa. Tätä tuodaan esille alustavalla ja visuaalisella 
arkkitehtuurilla. 

3. Lisäksi Järvikalasovelluksen käytettävyys paranee.



Nykytilan toimintaympäristö

Yksi toimiva 
ratkaisu 
kalataloudessa?

”Pelisäännöt”



Tästä olisi kyse 
tulevaisuudessa

Kalastajat

Ruokavirasto

Ruokavirasto

Var-Ely

Luke

Kalan ostajat

Jäljitettävyysjärjestelmät

Palvelimet ?

Yksityiset

?

• YKP:n etävalvonta?
= alennuksia valvontamaksuista

• Vastuu ensierän tiedoista
• Pienillä ja isoilla toimijoilla eri 

tarpeet esim. ERP-järjestelmät 
tai manuaaliset

Esim. Qr-kooditiiviste eri eristä tai 
jokun muu ratkaisu (koodi)

Yksi toimiva ratkaisu 
kalataloudessa?



Ensieräkoodin standardi



Ensierän koodi - Ratkaisumalli



Ensierän koodi - Vaatimukset
• Hyvät uutiset:

– Järjestelmä mielessä toteutettavissa
• ”Huonot” uutiset

– Vaatii toimiakseen reaaliaikaisen saalisilmoituksen
• Nykytilanne vs. tulevaisuus

– Ei pitäisi ”hirttäytyä” nykytilanteen prosessiin
• Katse tulevaisuuteen

– Tulevaisuudessa reaaliaikainen saalisilmoitus voisi olla sekä 
kalastajan, että jalostajan työväline yhteistyön kehittämiseen

• Neuvotteluväline hintaneuvotteluissa



Skaalautuvat teknologiat



• React native on javascript pohjainen Reactiin
perustuva framework (avoin lähdekoodi)

• Pystytään luomaan sovelluksia Android, 
Windows sekä iOS- järjestelmille.

• Muutokset koodissa näkyvät välittömästi 
tallennettaessa – nopeuttaa työtä

• Valmiita komponentteja mobiilisovellukseen 
(nappeja, tekstikenttiä, scrollausnäkymiä jne. 

• Sensorituet mm. Bluetoothille wifille sekä 
gps:lle. 

• Sensorituet kuten kamera ja nfc-tuki saadaan 
käyttöön kolmansien osapuolten kehittämistä 
paketeista

• React Native –sovelluksella ei ole paljoa 
rajoituksia. Puutuvat ominaisuudet voidaan 
tehdä itse.

React native

Esim. Facebook, Instagram, Airbnb, 
Skype, Tesla käyttävät React nativea



• Googlen kehittämä 
ohjelmistokehityspaketti

• Yhdestä koodikannasta voidaan 
kehittää sovellus Android, iOS ja 
web-sovellus

• Avoin lähdekoodi -> aktiivinen 
kehitysyhteisö

• Sensorituet löytyy yhteisön tai 
Googlen tekeminä

Flutter Yhteenveto
• React Native tai Flutter tarjoaisi

sovelluksen laajemmin käyttöön
sekä se olisi myös huomattavasti
modernimpi ratkaisu

• Kehitysyhteisöt ovat laajat ja 
tarjoavat paljon valmiita työkaluja
kehittäjän käyttöön (Sensorituet
yms.)

• Nämä teknologiat on luotu
nimenomaan mobiilikehitys silmällä
pitäen



Käyttöliittymäsuunnitelma



• Linkki käyttöliittymäsuunnitelmiin:
Kalan_digijalki_saalisilmoitus (adobe.com)

Käyttöliittymäsuunnitelma

https://xd.adobe.com/view/97a42c9c-f479-4943-98fe-69b115c3e06b-c2f7/screen/1dd5f686-653e-4d0e-8df4-624b3219aa84


• Hyödynnetään paljon
alasvetovalikoita

• Kerätään kaikki vaadittavat tiedot
– YKP huomioitu
– Tarvittavat tiedot ensierän

tunnisteeseen (MMM)

Saalisilmoitus



• Jaettu omille välilehdille
• Käyttäjä voi tallentaa esim. 

Pyydys-, alus- ja yritystietoja
– Tiedot ovat saatavilla

saalisilmoituksen
alasvetovalikoissa

Asetukset



Saalistiedot ja jäljitettävyys

• Jäljitettävyysraportti kerää YKP-
jäljitettävyyden vaatimat tiedot

• Saalistiedot välilehdeltä kalastaja
voi tarkastella saalisilmoituksiaan
ja löydä raportteja PDF ja Excel 
muodossa



Lisätietoja:
Antti Kinnunen
Projektipäällikkö
p. 050 476 3894

antti.kinnunen(A)xamk.fi

Matti Ryhänen
TKI-asiantuntija
p. 050 566 9151

matti.ryhanen(A)xamk.fi

Markus Tiainen
Ohjelmistosuunnittelija

p. 0503028309
markus.tiainen(A)xamk.fi

Kim Jordas
Toimitusjohtaja

Suomen ammattikalastajaliitto SAKL r.y
p. 0400720690

kim.jordas@sakl.fi
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