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Maa- ja metsätalousministeriö       14.3.2016 

  

VIITE:  Lausuntopyyntö Euroopan meri- ja kalatalousrahaston innovaatio-ohjelmia 

koskevasta käyttösuunnitelmasta 

ASIA:  WWF Suomen lausunto 

 

WWF kiittää lausuntomahdollisuudesta ja toteaa asiasta seuraavaa: 

 

WWF kiittää maa- ja metsätalousministeriötä hyvin johdetusta ja vuorovaikutteisesta meri- ja 

kalatalousrahaston innovaatio-ohjelmien suunnittelusta. WWF pitää tärkeänä, että vahvat 

kalakannat ja vesistöjen hyvä tila on nostettu Suomen toimintaohjelmassa ja innovaatio-

ohjelmissa näkyvästi esille perusedellytyksenä elinvoimaiselle kalataloudelle.  

 

WWF katsoo, että innovaatio-ohjelmien käyttösuunnitelma on lähtökohdiltaan erittäin 

kannatettava ja hyvin toteutettuna innovaatio-ohjelmat voivat tarjota tehokkaan toimintamallin 

Suomen toimintaohjelman tavoitteiden täytäntöönpanoon. Erityisen hyvänä WWF pitää 

tavoitetta edistää yritysten välistä sekä yksityisten ja julkisten toimijoiden väliseen 

kumppanuuteen perustuvaa verkostomaista kehitystyötä. 

 

WWF korostaa, että innovaatio-ohjelmien suunnittelussa ja toimeenpanossa tulee yhteisen 

kalastuspolitiikan tavoitteiden lisäksi huomioida myös muut EU- ja kansallisen tason tavoitteet 

ja toimenpiteet, kuten vesipuitedirektiivi sekä meristrategiadirektiivi, ja pyrkiä löytämään 

toimintamalleja, jotka tukevat vesien- ja merenhoitoa koskevien tavoitteiden toteuttamista. 

 

1. Kalastuksen innovaatio-ohjelma 

 

WWF pitää hyvänä, että kalastuksen innovaatio-ohjelmassa painopistealueeksi on asetettu 

tavoite kehittää uusia tapoja hyödyntää erityisesti silakka-, kilohaili- ja särkikalakantoja. Mainitut 

kalalajit ovat elinvoimaisia ja kestävästi hyödynnettyjä, mutta niiden tarjoamaa potentiaalia ei 

toistaiseksi ole Suomessa osattu hyödyntää lähimainkaan järkevästi. Vajaasti hyödynnettyjen 

lajien lisäksi WWF katsoo, että keskiössä tulee olla myös rannikkokalastuksen tärkeimpien 

saalislajien, vaellussiian ja kuhan, elinvoimaisuuden turvaaminen ja kestävä hyödyntäminen. 

Erityisesti merialueella siian ja kuhan kalastukseen liittyy kestävyysongelmia ja innovaatio-

ohjelma tarjoaa hyvän mahdollisuuden löytää yhteistyössä ratkaisuja siika- ja kuhakantojen 

vahvistamiseksi ja niistä saatavien taloudellisten hyötyjen lisäämiseksi. 

 



 

 

WWF pitää erityisen tärkeänä, että kalastuksen innovaatio-ohjelmassa keskitytään kalastuksen 

valikoivuuden jatkuvaan kehittämiseen. Erityisen tärkeää on kerätä tietoa uhanalaisten ja 

rauhoitettujen kalakantojen sivusaaliskuolevuudesta ja etsiä tehokkaita keinoja sivusaaliin 

minimoimiseksi. Kalastuksen valikoivuuden lisääminen ja sivusaaliin vähentäminen liittyvät 

läheisesti kalatalouden ympäristöohjelman tavoitteisiin, joten näiden osalta on olennaista 

varmistaa ohjelmien välinen koordinaatio ja vuoropuhelu. 

 

2. Vesiviljelyn innovaatio-ohjelma 

 

Vesiviljelyn osalta WWF katsoo, että sen kehitystyössä läpileikkaavana tavoitteena tulee olla 

vastuullisuuden jatkuva parantaminen niin suorien (ravinnepäästöt) kuin epäsuorien (rehukalan 

hankinta) ympäristövaikutusten osalta. Vesiviljelyn kasvutavoitteet eivät saa vaarantaa 

Itämeren hyvän ekologisen tilan saavuttamista ja ekologinen kestävyys tulee olla lähtökohtana 

toimialan kehittämiselle. Lisäksi WWF katsoo, että vesiviljelyn kestävässä kehittämisessä 

tärkeää on, että Itämeren alueella kehittäminen tapahtuu rantavaltioiden kesken koordinoidusti 

ympäristön kannalta parasta tekniikka ja tietotaitoa hyödyntäen. 

 

Elinkeinopolitiikan yhteensovittamisen kannalta WWF pitää erityisen tärkeänä, että vesiviljelyn 

kehittämisessä panostetaan vahvasti paikallisten rehuraaka-aineiden käyttöön. 2000-luvun 

aikana elintarviketuotannon ulkopuolelle on päätynyt pian miljardi kiloa silakkaa. Silakan käytön 

lisääminen ruokakalan viljelyn raaka-aineena parantaa Itämeren ravinteiden kierrätystä ja 

vähentää ihmisravinnoksi kelpaavan resurssin haaskaamista elintarviketuotannon ulkopuolelle. 

 

WWF pitää hyvänä, että vesiviljelyn kehittämisessä on ruokakalan viljelyn lisäksi asetettu 

tavoitteeksi myös luonnon kalakantojen palauttamista ja vahvistamista tukevan menestyvän 

poikas- ja istukasmateriaalin tuottaminen. WWF pitää kuitenkin äärimmäisen tärkeänä, että 

tämän tavoitteen toimenpanossa keskitytään uuden kalastuslain tavoitteiden mukaisesti kalojen 

luontaisen elinkierron turvaamiseen ja istutuskeskeisyyden vähentämiseen. Näin ollen 

kalanistutuksiin kohdistuvat toimenpiteet tulee keskittää uhanalaisten kalakantoihin ja niiden 

elinvoimaisuuden turvaamiseen. 

 

3. Kalatalouden markkinointiohjelma 

 

WWF:llä on verrattain pitkä ja menestyksekäs historia kalamarkkinoihin ja kuluttajavalistukseen 

liittyvästä työstä niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti. WWF:n julkaisema Kalaopas on 

kenties Suomen tunnetuin ja käytetyin kalatuotteiden vastuullisuuteen liittyvä julkaisu, jonka 

tuntee Pro Kalan ry tekemän kyselytutkimuksen (2012) mukaan noin puolet suomalaisista. 

WWF:n Kalaoppaan verkkosivuilla on vierailtu viimeisen neljän vuoden aikana yli 150 000 

kertaa ja suomalaisen kalakaupan merkittävimmät toimijat käyttävät WWF:n Kalaopasta 



 

 

tärkeänä työkaluna kala- ja äyriäisituotteiden hankinnassa. Näin ollen WWF on mielellään 

mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa kalatalouden markkinointiohjelmaa. 

 

Kalatalouden markkinointiohjelmassa olennaista on, että kalatuotteiden ja kalatalouden 

julkisuuskuvan parantaminen toteutetaan uskottavalla tavalla parhaaseen saatavilla olevaan 

tietoon perustuen. Lisäksi on erityisen tärkeää sitouttaa myös kuluttajarajapinnassa toimivat 

yritykset ja toimijat mukaan jo varhaisessa vaiheessa. Markkinointiohjelman toimeenpanossa 

tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että mukana on perinteisten kalataloussektorin 

edustajien ja edunvalvojien lisäksi laaja joukko kaupan ja ravitsemusalan toimijoita sekä 

kalatuotteiden vastuullisuuden parissa toimivia järjestöjä. 

 

4. Kalatalouden ympäristöohjelma 

 

WWF pitää kalatalouden ympäristöohjelman tavoitteina erittäin hyvinä ja kannatettavina ja on 

mielellään mukana toteuttamassa tavoitteiden toimeenpanoa. Kalatalouden ympäristöohjelmaa 

ei kuitenkaan tule nähdä muista innovaatio-ohjelmista irrallisena kokonaisuutena, sillä 

tavoitteiden toteutuminen on pitkälti riippuvainen kalastuksen säätelyssä tehtävistä 

toimenpiteistä. Myös vesiviljelyn innovaatio-ohjelman tavoitteet luonnon kalakantojen 

palauttamista ja vahvistamista tukevan poikas- ja istukasmateriaalin tuottamisesta liittyvät 

läheisesti ympäristöohjelman tavoitteisiin. WWF pitääkin äärimmäisen tärkeänä, että 

vuoropuhelu ja koordinaatio kalatalouden ympäristöohjelman ja muiden innovaatio-ohjelmien 

välillä on tiivistä ja toimivaa. 
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