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Nykytila: kalataloustehtävien hoito ja osaaminen 

 Kalataloustehtävien johto on keskitetty kolmeen ELY-keskukseen  
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Palvelukonsepti 

 
 Kalataloushallinnon tehtävät eivät ole päällekkäisiä ELY-

keskusten tai muiden julkisten toimijoiden tehtävien kanssa 
 Asiakkuusrakenteet ja asiakastarpeet vaihtelevat voimakkaasti 

eri maakunnissa 
 Ymmärrä ydintehtäväsi ja ydinasiakkaiden palvelutarpeet 
 Hyödynnä asiantuntemus koko verkostossa – ulkoista – kaikkea 

ei tarvitse itse tehdä 
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Asiakkuudet 

 Yritysasiakkaat: kaupalliset kalastajat, vesiviljelijät, kalan jalostajat, 
tukkukaupat ja maahan tuojat, kalastusmatkailuyrittäjät, vesi- ja 
ympäristölupien hakijat ja haltijat, ympäristökonsultit   

 Viranomaiset: keskus-ja aluehallinto, AVIt, Tulli, Poliisi, Rajavartiolaitos, 
MAVI, maakunnat, EU, Itämeren rantavaltiot 

       Yhteisöasiakkaat: toimialan elinkeinojärjestöt, osakaskunnat, 
kalatalousalueet, kalatalousryhmät, kunnat, kalatalous- ja ympäristöjärjestöt, 
vesiensuojeluyhdistykset, oppilaitokset, tutkimuslaitokset, korkeakoulut, 
yliopistot, Metsähallitus  
 Henkilöasiakkaat: vapaa-ajankalastajat, kalastusmatkailijat, vesialueiden 

omistajat, kalastuksen valvojat 
 Luonto: kestävät ja elinvoimaiset kalakannat 
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Palvelujen rakenne – saatavuus ja vaikuttavuus; 
miten ne toteuttavat valtakunnallisia ja maakunnallisia strategioita, 
(LUKE ym. Barometrimittarit) 

 Rahoitus- ja kehityspalvelut:  EMKR ja kansalliset 
määrärahat (Suomen elinkeinokalatalouden 
toimintaohjelma 2014-2020: seurantakomitea) 
 Valvontaan liittyvät palvelut :YKP kalastuksen valvonta ja 

kalastuslaki (EU auditointi, kansallinen tulosohjaus) 
 Kalavesien hoidon palvelut (Vaelluskalastrategia, 

kalatalousalueet ym.) 
 Ohjaukseen ja neuvontaan liittyvät palvelut (kalastuslain 

toimeenpano ym.) 
 Hallintopalvelut:  lausunnot, päätökset, tietojärjestelmät, 

Koulutus ja tiedotus – www-sivut 
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Investointituet Kalastuksen, vesiviljelyn ja 
jalostuksen investoinnit 

Kasvun ja kilpailukyvyn 
parantaminen sekä 

uudistuminen 

Kehittämishan
kkeet 

Kalasatamat, 
menekinedistäminen, 
koulutus, yhteistyö ja 

ympäristökunnostukset 

Toimintaympäristön 
kehittäminen 

Alueelliset 
kalatalousryh

mät 

Alueellisen yhteistyön ja 
toimintaympäristön 

kehittäminen 
Alueellisten olosuhteiden 

huomioiminen 

Hallinnon 
toimet 

Valvonta, tiedonkeruu ja 
meripolitiikka 

Tehokas ja vaikuttava 
hallinto 

Innovaatio- ja 
kehittämisohje

lmat 
Vesiviljely-, kalastus- ja 

ympäristö-ohjelmat 
Uudet innovaatiot ja 

toimialan uudistuminen 

Ennakointi ja 
arviointi 

Jatkuva arviointi 
Hallinnon toiminnan 

vaikuttavuuden lisääminen  
sekä ennakoinnin 

parantaminen 

EMKR:n keskeiset prosessit ja tavoitteet 
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PALVELUT 
TARVE 
 

Kalavarojen 
hoidon palvelut 

Rahoitus-ja 
Kehityspalvelut 

Valvontapalvelut Hallintopalvelut 

Kalatalousyritykset 
 

Toimintaedellytysten ja 
ansaintamahdollisuuksie
n kehittäminen 

Luokittelee 
taloudellisesti kestävät 
kalavarat ja ohjaa 
kestävään kalastukseen 

Edistää pääsyä 
kalavarantoihin 

Kehittämispalvelut 

Investointituet 

Valvoa käyttö- ja 
hoitosuunnitelmien 
lainmukaisuutta 

EU:n yhteisen 
kalastuspolitiikan 
toimeenpano 

Suomen 
elinkeinokalatalouden 
toimintaohjelman 
toimeenpano (EMKR) 

Vapaa-ajan 
kalastajat 
 

Henkinen ja fyysinen 
virkistyminen 

Ravintoa ja lähiruokaa 

Kalavarojen 
turvaaminen 

Kalastusmahdollisuuksi
en lisääminen 

Avustukset vapaa-
ajankalastuksen ja 
kalastusmatkailun 
kehittämiseksi 

Alueellisten vapaa-
ajan kalastuksen 
kehittämissuunnitelmie
n toteuttaminen 

Yleishyödyllisten 
toimenpiteiden 
rahoitus 

Kalastuksenvalvojien 
toiminnan valvonta 

- 
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PALVELUT 
TARVE 
 

Kalavarojen 
hoidon palvelut 

Rahoitus- ja 
kehityspalvelut 

Valvontapalvelut Hallintopalvelut 

Vesialueen 
omistajat 
 

Omaisuuden vaaliminen 

Kalatalousalueiden 
toiminnan rahoitus, 
ohjaaminen ja 
valvonta 

Kalatalousalueiden 
ohjesääntöjen 
vahvistaminen 

Korvaukset vesien 
omistajille 
yleiskalastusoikeuksist
a (viehekalastus) 

Poikkeusluvat 
(aikarajat, alamitat) 

Kalavarat 
 

Riittävän elintilan 
turvaaminen 

Luonnonmukainen 
elinkierto 

Kalaston tuoton 
lisääminen 

Kalatiestrategian 
toteuttaminen 

Kalojen istutus- ja 
ylisiirtoluvat 

Kalastuslain mukaisten 
lupien, kieltojen ja 
rajoitusten toimeenpano 

Muut avustukset 
kalavesien 
hoitamiseksi 

Vesistöjen 
kalataloudellisten 
kunnostusten ohjaus, 
rahoitus ja luvan haku 

Kalastusta koskevien 
säännösten ja 
määräysten valvonta 

Kalastuksen valvojien 
hyväksyminen sekä 
muut kalastuksen 
valvontaan liittyvät 
hallintotehtävät 

Käyttö- ja 
hoitosuunnitelmien 
valvonta, 
hyväksyminen ja 
toimeenpano 

Kalatalousalueiden 
ohjesääntöjen 
vahvistaminen 
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