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Jakelun mukaan 

 

Työryhmän asettaminen kalastusmatkailun kehittämisohjelman 
laatimiseksi 

 

Asettaminen 

Maa- ja metsätalousministeriö on tänään asettanut työryhmän kalastusmatkailun kehittämis-
ohjelman laatimiseksi. 

 

Toimikausi 

Työryhmän toimikausi on 1.3.2022-16.9.2022. 

 

Tausta  

Kalastusmatkailun kehittämisohjelman uudistaminen sisältyy pääministeri Sanna Marinin 
hallitusohjelmaan. Edellinen kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideoh-
jelma oli voimassa vuosina 2008–2013, jonka jälkeen on toimintaympäristössä tapahtunut 
paljon muutoksia. Esimerkiksi kalastuslaki, Tornionjoen ja Tenon rajajokisopimukset on uu-
distettu sekä laadittu uusi vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategia ja Suomen matkailu-
strategia 2019–2028. 

 

Tavoitteet ja tehtävät 

Laadittavan kalastusmatkailun kehittämisohjelman tavoitteena on Suomeen suuntautuvan ja 
suomalaisten kotimaassaan harjoittaman kalastusmatkailun edistäminen ja kalastuspalve-
luita Suomessa tuottavien yritysten kilpailukyvyn, kasvun ja toimintaedellytysten parantami-
nen. Tavoitteena on myös Suomen kalastusmatkailupalveluiden tunnettavuuden lisääminen 
sekä kalakantojen ja kalastusmahdollisuuksien hyödyntäminen kalastusmatkailussa aikai-
sempaa enemmän. 
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Nimitettävän työryhmän tehtävänä on tehdä esitys maa- ja metsätalousministeriölle uudeksi 
kalastusmatkailun kehittämisohjelmaksi. Ohjelmaesityksen tulee sisältää kalastusmatkailun 
nykytila, kehittämistarpeet ja selkeät kehittämistoimenpiteet.  Esityksen tulee olla linjassa 
Suomen matkailustrategian 2019-2028 ja Vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategian 
kanssa. Kalastusmatkailun kehittämistä tulee ohjelmassa käsitellä laajasti sisällyttäen ohjel-
maan myös ns. matkailukalastuksen. 

Työryhmän tulee toimittaa esityksensä maa- ja metsätalousministeriölle 30.9.2022 men-
nessä.  Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa kalastusmatkailun kehittämisohjelman lo-
pullisen sisällön. 

 

Organisointi  

Puheenjohtaja 

Kalastusneuvos Eija Kirjavainen, maa- ja metsätalousministeriö 

 

Jäsenet  

Neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, Maa- ja metsätalousministeriö 

Johtava asiantuntija Sanna Kyyrä, Työ- ja elinkeinoministeriö 

Erityisasiantuntija Auli Sihvola, Maa- ja metsätalousministeriö 

Maakuntajohtaja Markus Hirvonen, Maakuntien liitot (Pohjois-Karjalan liitto) 

Erikoisuunnittelija Markku Vierelä, Metsähallitus 

Ryhmäpäällikkö Heidi Pokki, Luonnonvarakeskus 

Osaamispäällikkö Anu Harju-Myllyaho, Lapin Ammattikorkeakoulu oy 

Account manager Aleksandra Shakhnovich, Business Finland oy Visit Finland 

Kalastusbiologi Ilkka Vesikko, ELY-keskukset, kalatalous (Pohjois-Savon ELY-keskus) 

Puheenjohtaja Markku Tiusanen, Suomen Kalastusopaskilta ry 

Suojeluasiantuntija Matti Ovaska, Suomen WWF 

Kalatalousneuvoja Ismo Kolari, Kalatalouden Keskusliitto (Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry)  

Kalatalousasiantuntija Petter Nissén, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry 

Saamelaiskäräjien II varapuheenjohtaja Leo Aikio, Saamelaiskäräjät 

 

Sihteerit 

Asiantuntija Pasi Satokangas, Lapin Ammattikorkeakoulu oy 

Asiantuntija Aki Ranta, Lapin Ammattikorkeakoulu oy 

 

Jäsen voi estyneenä ollessaan pyytää toista henkilöä osallistumaan sijaisenaan työryhmän 
toimintaan. 
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Työryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita työnsä aikana sekä järjestää keskustelutilai-
suuksia tai seminaareja.  

Naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, 
neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä 
kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Työryhmän jäsenistö 
(ml. puheenjohtaja) täyttää tasa-arvolain vaatimuksen. 

 

Kustannukset ja rahoitus 

Työryhmän työ tehdään pääsääntöisesti virkatyönä ja kukin taho vastaa lähtökohtaisesti itse 
kustannuksistaan. Järjestöjen edustajien matkakustannukset voidaan korvata valtion mat-
kustussäännön mukaisesti. Kustannukset maksetaan momentilta 30.40.51. Kokouspalkki-
oita tai ansionmenetyksiä ei makseta. 

Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio 

Erätalousneuvos Vesa Ruusila 

    
 

Jakelu Työryhmän puheenjohtaja, jäsenet ja sihteerit 
 

Tiedoksi Maa- ja metsätalousministeriö, maaseudun kehittämisyksikkö 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 
Suomen Kuntaliitto ry  
Saamelaiskäräjät 
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry 
Kalatalouden Keskusliitto ry 
Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry 
Lapin ammattikorkeakoulu Oy 
Pohjois-Savon ELY-keskus 
Suomen Kalastusopaskilta ry 
WWF Suomi 
Business Finland Oy 
Metsähallitus 
Luonnonvarakeskus (Luke) 
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