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Tässä esityksessä:

• Keskusliitto tänä päivänä

• Muuttuva kalatalouskenttä

• Muutokseen vastaaminen



Asiantunteva henkilöstö



Koko maan kattava 
jäsenjärjestöjen verkosto



Toimintaa



Keskusliiton strategiset päämäärät 2015-2020

1. Kaikilla kalastajaryhmillä on käytössä hyvälaatuiset ja hoidetut 
kalavedet, joiden perustana on luonnonvarojen käyttö- ja 
hoitosuunnitelmien mukainen kestävä käyttö.

2. Kotimaisen lähikalan kannattavan tuotannon jatkuvuudesta ja nuorten 
kalastusmahdollisuuksista huolehtiminen

3. Yksityisten vesialueiden omistajien ja osakaskuntien toiminnan 
aktivointi.

4. Tarjota asiantuntevia kalatalouspalveluja. Huolehditaan asiakkaiden 
laillisista oikeuksista.

5. Järjestö on toimintakykyinen ja vastaa ajan haasteisiin yhteistyössä 
muiden toimijoiden kanssa.



Keskusliiton säännöt

2§ Tarkoitus

- ” Keskusliiton tarkoituksena on tukea, ohjata ja 
valvoa jäsenyhdistystensä toimintaa sekä toimia 
niiden keskusjärjestönä maamme kalatalouden 
yleisen kehityksen edistämiseksi.”

- ”Keskusliiton tarkoituksena ei ole voiton tai muun 
taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille, 
eikä sen toiminta muutenkaan saa muodostua 
pääasiallisesti taloudelliseksi.”



Muuttuva kalatalouskenttä

Vapaa-ajankalastus muuttuu

- Harrastajamäärä laskee, saaliit vähenevät

- Vapakalastuksen osuus kasvaa, verkkokalastus vähenee

Kaupallinen kalastus muuttuu

- Rannikkokalastus hiipuu, sisävesikalastus pitää tasonsa

- Volyymi merialueen pelagisissa lajeissa. Uusia tuotteita, 
kalalajiston monipuolisempi hyvödyntäminen

Ilmastonmuutoksen vaikutukset

- Hyötyjiä: Kuha, ahven, muikku

- Häviäjiä: Lohikalat, toisaalta vaelluskalakantojen elvytys



Muuttuva kalatalouskenttä

Tunteet ja mielikuvat vaikuttavat entistä enemmän

- Kalojen inhimillistäminen

- Hylkeet ja merimetsot

- Turkistuotannon alasajo

- Sosiaalisen median merkitys

Kilpailu rahoituksesta kovenee

- Kalastonhoitomaksukertymä hiipuu

- Järjestöjen yleisavustukset päättyvät

- Veikkauksen tulevaisuus?



Muuttuva kalatalouskenttä

Kalaveden omistajan asema?

- Riittääkö toimijoita? Osakaskuntien yhdistämiset

- Omistajan mahdollisuus vaikuttaa toimintaan vesialueella 
vähenee edelleen

- Omistajakorvaukset hiipuvat



Keskusliitto muutoksen keskellä

Uusi strategia 2020-2025

- Miksi olemme olemassa?

- Huomioiden kalatalouden kehityssuunnat määritellään 
realistiset tavoitteet ja keinovalikoima niihin pääsemiseksi

- Viestinnän ja yhteistyön merkitys kasvaa

- Omistajan aseman puolustaminen!

Hanketoiminnan merkitys toiminnan rahoituksessa kasvaa

- Paremmat valmiudet byrokratian pyöritykseen

- Toiminta entistä suunnitelmallisempaa, lyhytjännitteisempää
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