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Taustaa 
• Kalatukku E. Eriksson on helsinkiläinen yritys,  

joka perustettu vuonna 1880 

• Liikevaihto vuonna 2017 oli 22,1 milj. euroa 

• Työllistämme noin 75 henkilöä 

• Oma jalostuslaitos ja tukku 

• Yli 1000 eri tuoteriviä 
• Erikoistunut käsityönä tehtäviin tuotteisiin 

• Asiakaskunta: horeca, vähittäiskauppa,  
muut tukut 

• Mukana useissa eri  kehityshankkeissa 

 

 

 



Lähtökohdat yhteistyölle 

1. Lain vaatimusten täyttyminen 

2. Ostosopimuksen tekeminen 

3. Molempien osapuolten halu kehittää yhteistyötä 

 



Lakisääteiset vaatimukset 
• Kalastustuotteiden säilytys- ja käsittelytilojen sekä – laitteiden 

puhtaus ja kunnossapito 
• säännölliset puhdistukset 
• pinnat ehjät ja siistit 
• tarvittaessa desinfiointi 

• Kylmäketju/lämpötila 
• riittävän nopea jäähdytys 
• riittävä jäittäminen 

• Käsittelyhygienia 
• välineiden puhtaus, varastoidaan asianmukaisesti 
• käsien- ja suojavaatteiden puhtaus (kertakäyttöhanskat, puhtaat essut 

yms.) 
• verestys mahdollisimman nopeasti, jos kalaa ei perata heti. Verestys 

hygieenisesti. 
• Perkuujätteet säilytetään erillään tuotteista 

• Pakkausmerkinnät/erämerkinnät 
• erätunnisteet 
• pyyntipäivä 
• pyyntialue ja pyyntimenetelmä 
• kalan laji/nimi 

• Veden laatu 
• vedessä josta kalat pyydetään tai josta jää valmistetaan ei saa olla 

epäpuhtauksia (esim. mikrobit, levät yms.) 

• Muut vaatimukset 
• alamittaista kalaa ei toimiteta, rauhoitukset 

 

 

”Se mikä alkutuotannon hygieniassa 
hävitään, sitä ei pystytä enää korjaamaan 
myöhemmissäkään tuotantovaiheissa” 

Esimerkkejä lainsäädännöstä 
• Yleinen elintarvikeasetus (EY) N:o 178/2002 
• Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004 
• Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus 

(EY) N:o 853/2004 
• Valvonta-asetus (EY) n:o 882/2004 
• Eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus 

(EY) n:o 854/2004 
• Mikrobiasetus (EY) N:o 2073/2005 
• Elintarviketieto-asetus (EU) N:o 1169/2011  
• Elintarvikelaki (23/2006) 
• Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastus- ja 

vesiviljelytuotteiden sallituista kauppanimistä 
597/2008  
 

Eviran ohjeita:  
• Alkutuotannon elintarvikevalvonta ja riskit 

• 7. Vesiviljelyn ja kalastuksen  
erityisvaatimukset 
 



Ostosopimus 

• Mistä sovitaan? 
• Kalalajit, hinnat, maksuehdot, määrät, logistiikka, tiedon kulku, 

toimituspäivät, kalastustapa ja pyydykset, mahdollinen jatkojalostus (perkaus, 
fileointi, suomustus) 

• Mitä asioita täytyy huomioida lakien ja em. käytäntöjen lisäksi: 
• Standardit 

• Asiakkaiden toiveet 

• Oma jalostus 

• Vastuullisuus suositukset 

• Sesongit 

 



Yhteistyö ja sen kehittäminen 

• Parhaimmillaan yhteistyö on avointa ja kaikki osapuolet pystyvät 
luottamaan sopimukseen. 

• Erityisesti ahven, kuha, hauki, made ja jokiravut ovat ns. pulatavaraa 
suurimman ajan vuodesta. Näiden lajien osalta ammattikalastajat 
luultavasti saavat hyvän korvauksen tuotteestaan läpi vuoden. 

• Kärjistäen jalostaja / tukkurin vastuulle jää yleensä tuotteiden 
vastaanotto ja laskujen maksaminen ostosopimuksen puitteissa. 

• Ammattikalastajan vastuulle jää alkutuottajaa koskevien lakien 
noudattaminen sekä sopimuksen kunnioittaminen myös silloin  
kun saalismäärät ovat heikkoja. 

 



Kehityskohteita / huomioita 

• Lähtökohta tietysti on että ammattikalastajille mahdollistetaan 
edellytykset harjoittaa ammattiaan: kalakannat, tuet, lainsäädäntö, 
arvostus ammattia kohtaan, koulutus etc.  

kun tämä on kunnossa myös uusien kalastajien rekrytointi on  
helpompaa ( paikalliset erot em. asioille suuret ) 

• Osa ammattikalastajista haluaa vain keskittyä kalastukseen eikä mieti 
koko ketjua. Muutos kaikessa liiketoiminnassa on kuitenkin ollut viime 
vuosina niin nopeaa että toisinaan päivityksiä toimintatapoihin on 
tehtävä. Tämä keskustelu olisi hyvä käydä ”kansankielellä”.   

• Yhteistyön kehittäminen yleensä. 

 



Kokemuksia oppisopimusmallista 

• Useampia hankkeita; tällä hetkellä 3 oppisopimusopiskelijaa. 
• Nyt opiskelijat Stadin aikuisopiston kautta. 
• Stadi haki ehdokkaita, haastattelut, valinnat, työkokeilu 2 kk, oppisopimus, 

kesto 2-3 vuotta,   
• Kuten kaikessa työnteossa, asenne ratkaisee. 
• Soveltuu käsityönä tehtävään kalanjalostukseen hyvin. 
• Työtehtävinä esim. fileointi, siivutus, suomustus, muu kalankäsittely, 

koneet, myymälä, tavaran vastaanotto, lähettämö etc. 
• Tavoitteena kalatalouden perustutkinto ( kalanjalostaja ) sekä 

työllistyminen. 
• Koulun aktiivisuus tärkeää. 


