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1     •    Johdanto

Kala on maistuva osa monen ihmisen ateriaa ja merkittävä 

proteiinilähde. Kalastus on  tärkeä elinkeino. Kalaa pyyde-

tään kuitenkin liikaa. Useat kalakannat ehtyvät nopeasti, 

myös Euroopan alueella. Etenkin suurikokoiset ja arvok-

kaat lajit, kuten tonnikala ja turska, ovat vaarassa kadota. 

Ruokaloissa, ravintoloissa ja kalatiskillä on siis syytä olla 

tarkkaavainen. Melkein kolmannesta maailman kalakan-

noista liikakalastetaan. Neljäsosa kokonaissaalista on ryös-

tökalastettu laittomasti. Useiden lajien saalismäärää onkin 

kestämätöntä kasvattaa nykyisestä, eikä lajien suojelutoi-

missa voi viivytellä.

Monien mielipiteiden mukaan EU:n yhteinen kalastus-

politiikka on epäonnistunut. Jopa 88:aa prosenttia Eu-

roopan kalakannoista kalastetaan enemmän kuin niiden 

kestävä tuotto edellyttää.1 EU laatii uutta kalastuspolitiik-

kaa. Niin sanottu IUU-asetus2 astui voimaan 1.1.2010. Asetus 

vaikuttaa kalatuotteiden kauppaan, sillä EU:n alueelle tuo-

tavilta kalatuotteilta vaaditaan pyyntisertifi kaatti.

Suomessa syödystä kalasta kolme neljäsosaa myydään 

vähittäiskaupassa ja yksi neljäsosa kulutetaan suurta-

louksissa. Kaksi kolmasosaa kalasta tuodaan ulkomailta. 

FinnWatch halusi selvittää, mistä ja miten henkilöstöra-

vintola- ja vähittäiskaupanalan toimijat ostavat kalansa ja 

miten vastuullisesti hankinnat tehdään. Tässä selvitykses-

sä pyrittiin seuraamaan hankintaketjua mahdollisimman 

pitkälle. Kysely lähetettiin lähes 60 yritykselle Suomessa ja 

ulkomailla.    

Vastaukset paljastavat, että liikakalastukseen ja kala-

kantojen häviämiseen liittyvistä ongelmista ollaan kaikilla 

tasoilla tietoisia. Suuret henkilöstöravintolat ja hankinta-

yhtiöt pyrkivät seuraamaan Maailman Luonnonsäätiön 

(WWF) suosituksia ja haluavat lisätä MSC-merkityn3 kalan 

osuutta valikoimissaan. Kalatukkurit ja -jalostajat vaativat 

toimittajiltaan todistuksia kalastusalueesta ja ovat ainakin 

omien sanojensa mukaan hyvin selvillä kalan alkuperästä. 

Vaikka yksittäisiä lajeja on poistettu tai poistetaan ostolis-

toilta, yksikään yritys ei aikonut vähentää kalaostojaan tai 

pitänyt kalakantojen tilaa EU-alueella hälyttävänä.

 

1 Helsingin Sanomat 11.12.2009, Vieraskynä: EU:n kalastuspolitiikka kaipaa 
uudistamista.  

2 Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Regulation, IUU Regulation. 
Säännös koskee laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta (LIS).

3 Marine Stewardship Council (MSC), ks. luku 6, laatikko

2     •    Menetelmät

FinnWatch lähetti kyselyn (ks. liite 1) kahdeksalle henki-

löstöravintolalle ja kolmen suurimman päivittäistavara-

kaupparyhmittymän hankintayhtiöille. Suurin osa niistä 

vastasi kyselyyn. Vastaukset olivat osittain samoja, sillä 

kaupparyhmittymien hankintayhtiöt toimittavat kalaa 

myös suurtalouksille ja useille henkilöstöravintoloille. 

FinnWatch oli yhteydessä myös edellä mainituilta yrityk-

siltä saamiinsa kalan alihankkijoihin eli yli 40 kalatukkuun 

ja -jalostajaan, joista neljäsosa oli ulkomaalaisia. Niistä 12 

vastasi kyselyyn.   

Yrityksiin otettiin yhteyttä puhelimitse ja sähköpostitse. 

Lisäksi vierailtiin yhden henkilöstöravintolan ja yhden ka-

lajalostajan luona sekä haastateltiin asiantuntijoita. Asian 

kannalta keskeisillä yrityksillä on ollut mahdollisuus kom-

mentoida selvitystä FinnWatchille relevanteilta osin.



4    ALKUPERÄÄ KALASTAMASSA

Ehkä suurin yksittäinen uhka maailman merille ja niiden 

kalakannoille on liikakalastus. YK:n elintarvike- ja maata-

lousjärjestö FAO julkaisi maaliskuussa 2009 raportin, jonka 

mukaan maailman kalakantojen tilanne jatkaa huono-

nemistaan. Yli puolet kaupallisesti merkittävistä merten 

kalakannoista on hyödynnetty äärirajoilleen ja yli neljäs-

osa on liikakalastettuja tai romahtaneita. Arviolta 90 pro-

senttia (painossa laskettuna) suurista petokaloista kuten 

tonni- ja miekkakaloista on jo hävinnyt tehokalastuksen 

myötä.4 Liikakalastuksen syitä ovat kalan suuri kysyntä 

ja nykyaikaiset pyyntimenetelmät. Suurilla, tehokkailla 

kalastusaluksilla kaloja voidaan pyytää hyvin syvältä ti-

heäsilmäisillä verkoilla ja kalaparvet voidaan paikantaa 

kaikuluotaamalla.5

Myös laittomasta, ilmoittamattomasta ja sääntelemät-

tömästä (LIS/IUU) kalastuksesta on tullut ongelma. Se eh-

dyttää maailman kalakantoja entisestään ja tekee niiden 

suojelutoimenpiteet tyhjiksi. FAO:n mukaan jopa 30 pro-

4 The State of World Fisheries and Aquaculture 2008, FAO, s. 30; Kura et al. (2005). 
Fishing for Answers -Making Sense of the Global Crisis. World Resources Insti-
tute, s. 4

5 http://www.greenpeace.org/fi nland/fi /kampanjat/meret/liikakalastus; http://
fi .wikipedia.org/wiki/Liikakalastus

senttia tärkeiden lajien kokonaissaaliista pyydetään lait-

tomasti. Tietyt Välimeren kannat kuten sinievätonnikala 

voivat jopa kuolla sukupuuttoon, ellei laitonta kalastusta 

lopeteta. Kansainvälisillä markkinoilla jopa yli kolmannes 

sellaisista erityisen kysytyistä lajeista kuin tonnikala, ham-

masjääahven ja turska on voitu kalastaa laittomasti.6

LIS-kalastus ja pohjatroolaus horjuttavat meriekosys-

teemeitä paitsi EU:n vesillä myös muualla maailmassa. Lai-

tonta kalastusta harjoittavat alukset toimivat tavallisesti 

vesillä, joiden valvonta on vaikeaa - avomerellä tai kehi-

tysmaiden talousvyöhykkeiden vesialueilla. Arviolta yli 60 

prosenttia kalastuksesta Afrikan länsirannikolla on laiton-

ta. Ryöstökalastajat nostavat miljoonien arvoiset voittonsa 

Euroopan ja Aasian satamissa. FAO:n piirissä käydäänkin 

parhaillaan neuvotteluja satamavaltion suorittaman val-

vonnan sisällyttämisestä kansainväliseen sopimukseen. 

Myös Euroopan komissio toimii laittoman kalastuksen 

pysäyttämiseksi.7

6 Kalastus ja vesiviljely Euroopassa (2008). Euroopan komission julkaisu 
nro 37, s. 4  

7 Kalastus ja vesiviljely Euroopassa (2008). Euroopan komission julkaisu nro 37, 
s. 5, 8

3     •    Suurin uhka liikakalastus

Laiton kalastuslaivasto Svetlyssä, Kaliningradissa. © Greenpeace / Christian Aslund.
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Liikakalastuksen ja laittoman kalastuksen myötä myös 

keskenkasvuisten kalojen pyynti ja mittava pois heitto 

uhkaavat meriekosysteemeitä. FAO:n mukaan pois heitet-

tävän sivusaaliin osuus on vuosittain 30 miljoonan tonnin 

luokkaa, kun kalaa pyydetään 90 miljoonaa tonnia ruoak-

si.8 Niin kutsutut sivusaaliit ovat sekä lintuja, merinisäkkäi-

tä, lajeja joita ei haluta tai alamittaisia kaloja että pohja-

eläimiä. Ympäristöjärjestö Greenpeacen mukaan lähes 

neljäsosa maailman kalansaaliista heitetään kuolleena 

takasin mereen. Tilanne on erityisen kriittinen Pohjois-At-

lantilla ja Pohjanmerellä.9 

Kalakantamme ovat nyt hälyttävässä tilassa. Emme 

enää edes tiedä, millaiset meremme olivat ennen kalastuk-

sen räjähdysmäistä kasvua toisen maailmansodan jälkeen. 

Monet tutkijat painottavat, että nimenomaan liikakalastus 

on pääsyyllinen kantojen laskuun. Liikakalastusta tapah-

tuu myös EU:n vesillä Mustaltamereltä Itämerelle. Kalas-

taminen ei useimmiten ole enää edes kannattavaa liike-

toimintaa ilman taloudellisia tukia. Esimerkiksi EU-maiden 

kalastuslaivastot espanjalaiset etunenässä ovat siirtyneet 

Afrikan rannikkovesille saalistamaan. Tätä vauhtia kalaa ei 

kohta riitä lautasille asti.10 

8 Euroopan Parlamentin artikkeli ”Kenraali Morillon kestävän kalastuksen asialla”, 
20.10.2008. 

9 http://www.greenpeace.org/fi nland/fi /kampanjat/meret/liikakalastus; 
http://ec.europa.eu/news/agriculture/070330_1_fi .htm

10 Ibid.

TONNIKALA JA TURSKA – TUHON OMIA?

Tonnikala ja turska kuuluvat uhanalaisiin kalalajeihin. 

Sushin rantautuminen Eurooppaan on lisännyt tonnikalan 

kulutusta räjähdysmäisesti. Liika- ja ryöstökalastus uhkaa Väli-

meren sinievätonnikalaa. Kallista sinievätonnikalaa syödään 

etenkin Japanissa. Turska taas ei ole palannut Kanadan itäran-

nikolle vieläkään, vaikka se on ollut kalastuskiellossa vuodesta 

1992 asti.1

Monet tonnikalalajit ovat pahasti ylikalastettuja. Sinievä-, 

keltaevä-, isosilmä- ja valkotonnikalakannat ovat merkittä-

västi vähentyneet. WWF:n mukaan Atlantin sinievätonnikala 

on sukupuuton partaalla. Välimerellä laiton kalastus on lajin 

ongelma: joka kolmas tonnikala pyydetään siellä laittomasti.2 

Tonnikalan pyynnin rajoittamisesta on tehty EU-maita, Yhdys-

valtoja ja Japania sitova sopimus, jonka tarkoitus on vähentää 

uhanalaisen sinievätonnikalan pyyntiä 40 prosenttia vuoden 

2010 aikana.3 Maaliskuussa 2010 kariutuivat neuvottelut sini-

evätonnikalan lisäämisestä maailman uhanalaisimpien lajien 

listalle Cites-yleissopimukseen ja sen kansainvälisen kaupan 

1 Euroopan Parlamentin artikkeli ”Kenraali Morillon kestävän kalastuksen 
asialla”, 20.10.2008. 

2 http://fi .wikipedia.org/wiki/Liikakalastus
3 YLE Uutiset 16.11.2009. Välimeren tonnikalalle pyyntirajoitus.

kieltämisestä.4 Cites-sopimuksen liitteeseen II on päätynyt 

Euroopassa äärimmäisen uhanalainen ankerias, joka lisääntyy 

tiettävästi vain Sargassomeressä. Ankeriaan kauppa on nyt 

erityisluvan takana sopimusvaltioissa.5 

Turska on esimerkki lajista, jonka säilyttämisessä EU:n yh-

teinen kalastuspolitiikka on epäonnistunut. Turskakannat 

ovat vakavasti uhattuina niin Itä- kuin Pohjanmerelläkin. Jopa 

70 prosenttia Itämeren turskakannasta kalastetaan joka vuosi. 

Määrä on liikaa lajin säilymiselle. Lisäksi suuri osa turskasaalis-

ta on laittomasti pyydystettyä. Siten jo valmiiksi liian korkeat 

kalastuskiintiöt ylitetään.6 Tutkijat ovat suositelleet turskan 

pyynnin lopettamista, mutta siitä huolimatta EU kertoi loka-

kuussa 2009 korottavansa pyyntikiintiöitä 7–15 prosentilla. 

Newfoundlandin rannikolla Kanadassa turskakanta romahti 

jo vuonna 1992 intensiivisen pyynnin seurauksena, ja 40 000 

ihmistä jäi työttömiksi.7

4 Helsingin Sanomat 23.2.2010. Talous: EU-komissio lykkäisi sinievätonnikalan 
suojelua vuodella.

5 Meren herkkuja -kalaopas. WWF, 2009.
6 http://www.greenpeace.org/fi nland/fi /kampanjat/meret/liikakalastus/

liikakalastus-eu-ssa
7 http://fi .wikipedia.org/wiki/Liikakalastus

Italialainen alus purkaa sinievätonnikalaa kylmävarastoon Maltalla. 

© Greenpeace / Marco Care
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Kalatalous – sekä merikalastus että sisävesikalastus – on 

monille ihmisille olennainen toimeentulotekijä etenkin 

kehitysmaissa, joissa kalatuotteet ovat merkittävässä ase-

massa sekä ravinnonlähteenä että vientituotteina. Arviolta 

miljardi ihmistä saa pääasiallisen eläinproteiininsa kaloista 

ja kalatuotteista.11

Vuonna 2006 maailman kalastuksen ja vesiviljelyn tuo-

tanto nousi 144 miljoonaan tonniin, josta 110 miljoonaa 

tonnia käytettiin ihmisravinnoksi. Kalastuksen osuus on 

pysynyt viime vuosina samalla tasolla, mutta vesiviljely on 

lisääntynyt tuottaen jo kolmanneksen maailman kalatuot-

teista. Lähes 90 prosenttia maailman kalansaaliista on pe-

räisin meristä. Kiina ja Peru ovat suurimmat kalastusvaltiot. 

Eniten (30 prosenttia) merikalastetaan viittä pelagista lajia, 

Tyynenmeren eli Perun anjovista, silliä, japanin- ja piikki-

makrillia sekä japaninsardellia, kahta tonnikalaa (boniitti ja 

keltaevä), kahta turskakalaa (Alaskan lyyraturska ja musta-

kitaturska) sekä huotrakalaa.12  

Vuonna 2006 kansainvälisillä markkinoilla myytiin 54 

miljoonaa tonnia kalaa ja kalatuotteita yhteensä 86 miljar-

din dollarin edestä. Ihmisravintona käytetyn kalan vienti 

on kasvanut pitkään viiden prosentin vuosivauhtia, mutta 

vuonna 2008 kasvu näytti hiipuneen talouskriisin myötä. 

Maailman suurin kalan ja kalatuotteiden viejä on vuodes-

ta 2002 lähtien ollut Kiina. Muita suuria viejiä ovat Norja, 

Thaimaa, Yhdysvallat ja Tanska. Kalan suurimmat maahan-

tuojat ovat Japani, Yhdysvallat ja EU. Ne kattavat lähes 

kolme neljäsosaa tuontimarkkinoista.13

EU on maailman kolmanneksi suurin kalastusmahti. Se 

myös tuo eniten kalaa maailmassa. Sen tuonnin arvo oli 

17,3 miljardia euroa vuonna 2006. Se käyttää erittäin kehit-

tynyttä pyyntitekniikkaa.14  Peräti kolme neljäsosaa kehitys-

maiden kalaviennistä suuntautuu teollisuusmaihin.15 EU:n 

sisäinen kauppa on merkittävää: 45 prosenttia EU-maiden 

kalatuonnista tulee muista EU-maista. Suuri osa siitä on vil-

jeltyä kalaa.16

Vuonna 2008 Suomeen tuotiin 65 miljoonaa kiloa kalaa 

ja kalatuotteita elintarvikkeeksi yhteensä 212 miljoonalla 

eurolla. Lohta tuotiin runsaat 19 miljoonaa kiloa 60 miljoo-

nalla eurolla. Tuodun kalan osuus oli noin kaksi kolmannes-

ta kotimarkkinoilla myytävästä kalasta.17 Suomen tärkeim-

mät kalantuojat olivat Norja (93 milj. euroa), Ruotsi (30 milj. 

euroa), Tanska (29 milj. euroa) ja Thaimaa (16 milj. euroa). 

11 Kura et al. (2005). Fishing for Answers - Making Sense of the Global Crisis. World 
Resources Institute, s. viii

12 http://www.greenfacts.org/en/fi sheries/index.htm
13 http://www.greenfacts.org/en/fi sheries/index.htm; The State of World Fisheries 

and Aquaculture 2008, FAO, s. 47-49
14 Kalastus ja vesiviljely Euroopassa (2008). Euroopan komission julkaisu nro 37, s. 3  
15 The State of World Fisheries and Aquaculture 2008, FAO, s. 49
16 Ibid., s. 50
17 Kalatalouden toimialakatsaus vuonna 2009, Riista- ja kalatalouden tutkimus-

laitos, s. 16 (http://www.rktl.fi /www/uploads/pdf/uudet%20julkaisut/selvityk-
sia_14_2009.pdf)

4     •    Maailman ja Suomen kalamarkkinat

WWF: VÄLTÄ NÄITÄ LAJEJA1

WWF Suomi on julkaissut Meren herkkuja -oppaan, jossa 

eri kalalajit on merkitty vihreällä, keltaisella tai punaisel-

la. Punaisella merkityt kalalajit ovat uhanalaisia tai voi-

makkaasti ylikalastettuja tai niiden pyyntiin käytetään 

tuhoisia menetelmiä.

Punaisella merkityt lajit, joiden käyttöä WWF Suomi 

kehottaa välttämään: ankerias, hait, trooppisten 

merten katkaravut, meriantura, merikrotti, miekka-

kala, saimaannieriä, puna-ahven, ruijanpallas, villi 

sampi, villi taimen, tuore tonnikala (kuten sinievä-, 

keltaevä- ja isosilmätonnikala) ja säilykkeenä ilman 

MSC-merkintää myytävä valkotonnikala, Itämeren 

läntinen turskapopulaatio ja Pohjanmeren turska.

Huom. Maailmanlaajuisesti WWF:n punamerkityllä ka-

lalistalla on moninkertainen määrä lajeja.

1 Meren herkkuja -kalaopas. WWF, 2009

KALAN KAUTTAKULKUA KIINASSA

Kalan ja kalatuotteiden kasvava vienti johtuu sekä kulu-

tuksen lisääntymisestä EU:ssa, Yhdysvalloissa ja muualla 

maailmassa kuten Aasiassa että jalostus-, pakkaus- ja kul-

jetusalojen nopeasta kehittymisestä.1

Vuonna 2002 Kiina ohitti Thaimaan kalan ja kala-

tuotteiden suurimpana viejänä. Kiina on profi loitunut 

myös johtavaksi pohjakalojen jalostajaksi. Jo 2000-luvun 

alussa 25–30 prosenttia maailman pohjakaloista kulje-

tettiin Kiinaan jatkokäsittelyä varten. Ilmiö tunnetaan 

jälleenpakaste (twice frozen) -markkinoina. Teollisesti 

kalastettu kala kuten Barentsin meren turska tai Alaskan 

lyyraturska kuljetetaan pakastettuna Kiinan kalatehtai-

siin, missä se sulatetaan, käsitellään ja jälleenpakastetaan 

vientiä varten. Samalla tuotteet leimataan kiinalaisiksi tai 

niissä mainitaan Kiinan lisäksi myös alkuperämaa. Kiinan 

halpatyövoima on johtanut useiden kalatehtaiden sulke-

miseen esimerkiksi Kanadassa ja Norjassa – maissa, jotka 

olisivat paljon lähempänä pyyntialueita.2     

1 The State of World Fisheries and Aquaculture 2008, FAO, s. 45
2 Allain, M. (2007). Trading Away Our Oceans. Greenpeace International, 

s. 23
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Tuontimäärästä lähes puolet tuli Norjasta, mistä tuotiin 

mm. merilohta, sillivalmisteita ja -säilykkeitä, tuoret-

ta kirjolohta ja katkarapuja. Kiina oli Suomen 11. suurin 

tuontimaa.18 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tilastoista 

selviää, että Suomeen tuodaan myös WWF:n Meren herk-

18 Kalan ulkomaankauppa 2008, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, tilastoja 
1/2009, s. 6, 12

5     •    Suomessa syödään lohta ja tuontikalaa

Vuonna 2008 Suomessa syötiin kalaa noin 16 kiloa henkeä 

kohden. Tuontikalaa syötiin yli kaksi kolmannesta koko-

naismäärästä. Kotimaisista kaloista syödään eniten kas-

vatettua kirjolohta, haukea, muikkua ja ahventa. Tuon-

tikaloista suosituimpia ovat kasvatettu lohi ja kirjolohi, 

tonnikalasäilykkeet ja -valmisteet, katkarapu, silli- ja si-

lakkasäilykkeet sekä pakasteseiti. Lähes kolmasosa syö-

dystä kalasta on lohta. Olemme EU:n viidenneksi suurin 

kalansyöjäkansa Portugalin, Espanjan, Liettuan ja Ranskan 

jälkeen.20

Suomalaisten lempikala on lohi. Sitä pitäisi kuitenkin 

ostaa harkiten, sillä ensinnäkin lohen kasvatus Norjassa 

kuluttaa 2,5 kiloa villikalaa lohikiloa kohden, ja tuo lohen 

rehuksi käytetty kala on usein pois länsiafrikkalaisilta pien-

kalastajilta ja heidän ruokaturvastaan.21 Toiseksi, kalankas-

vatus kuormittaa vesistöjä, ja kolmanneksi, istutetun lohen 

ajoverkkopyynnissä mukaan tarttuu paljon sivusaalista. 

Luonnonlohi on erittäin uhanalainen kaikkialla maailmas-

sa. Lohen jälkeen toiseksi suosituin kala Suomessa on ton-

nikala. Sinievätonnikala on sukupuuton partaalla, sillä sitä 

himoitaan sushiin. Useat purkkiinkin päätyvät tonnikala-

lajit kärsivät ylikalastuksesta. Säilykkeissä ei aina lue, mikä 

tonnikalalaji on kyseessä, tai mistä se on kalastettu.22 

Tuontikala on vallannut markkinoita Suomessa. Vuonna 

2007 tuodusta kalasta 52 prosenttia oli tuorekalaa (lohika-

loja 50 prosenttia), 33 prosenttia kalavalmisteita ja -säilyk-

keitä (tonnikalaa 12 prosenttia) sekä 15 prosenttia pakas-

teita. Kolme neljäsosaa kaikesta kalasta myydään vähit-

täiskaupassa ja yksi neljäsosa käytetään suurtalouksissa. 

Vähittäiskaupat myyvät yli 60 prosenttia tuoreena irto-

myyntinä tai tuoreena pakattuna. Suurtalouksissa kolmas-

osa kalaruoista valmistetaan tuoreesta fi leestä ja neljäsosa 

pakastefi leestä.23

Suurtaloussektorin (ravintolat ja kahvilat, työpaikka-

20 Kalan kulutus-tilasto, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos,  (www.rktl.fi /tilas-
tot/talous_markkinatilastot/kalan_kulutus/); http://www.prokala.fi /www/fi /
tietoa_kalasta/index.php

21 Lyng Winter et al. (2010). Seas for Sale. Greenpeace Nordic, s. 9
22 http://www.vihreapolku.info/oma_polku/ravitsemus/

opas_kestaviin_valintoihin_kalatiskilla
23 Saarni, Kaija (27.11.2008): Ympäristömerkitty kala Suomen markkinoilla. Riista- 

ja kalatalouden tutkimuslaitos. 

ruokalat, koulut jne.) 

merkitys Suomen kala-

markkinoilla on aiempaa 

suurempi.24 Tuontikalan 

käyttö suurtalouksissa on 

kaksinkertaistunut kym-

menessä vuodessa. Ne 

käyttivät yhteensä noin 

14 miljoonaa kiloa kalaa 

vuonna 2005. Eniten 

ruokaa valmistettiin kir-

jolohesta, lohesta, seistä 

ja turskasta. Tuontikalas-

ta puolet ostettiin pakas-

tettuina fi leinä tai puoli-

valmisteina. Rapuja suur-

talouksissa tarjottiin noin 

800 000 kappaletta.25  

Suurtaloudet hankki-

 vat kalaa yleisimmin 

tukku- tai keskusliikkeistä. Tärkeimmät  hankintapäätök-

seen vaikuttavat tekijät ovat pysyneet vuosikymmenen 

samoina: kalan toimitusvarmuus, laji ja sopivien tuottei-

den saatavuus. Kotimaisuutta ei enää pidetä yhtä merkit-

tävänä hankintapäätökseen vaikuttavana tekijänä kuin 

90-luvulla.26 Toisaalta 70 prosenttia henkilöstöravintoloista 

on sitä mieltä, että ”luomu- ja ekomerkittyjen kalatuottei-

den kysyntä kasvaa”.27

    Tässä selvityksessä keskitytään suurtalouksista hen-

kilöstöravintoloihin sekä suurimpiin vähittäiskauppaket-

juihin ja niiden kalaostojen vastuullisuuteen. Henkilös-

töravintolat käyttävät noin 15 prosenttia suurtalouksien 

kalasta. Puolet tästä on ulkomaista kalaa.28 

24 Saarni, Kaija et al. (2007). Suurtalouksien kalan ja ravun käyttö vuonna 2005. 
Kala- ja riistaraportteja nro 401. 

25 Tiedote (22.1.2007): Kalan kulutus kasvanut suurtalouksissa. Riista- ja kalatalou-
den tutkimuslaitos.

26 Saarni, Kaija et al. (2007). Suurtalouksien kalan ja ravun käyttö vuonna 2005. 
Kala- ja riistaraportteja nro 401. 

27 Saarni, Kaija (27.11.2008): Ympäristömerkitty kala Suomen markkinoilla. Riista- 
ja kalatalouden tutkimuslaitos. 

28 Saarni, K. et al. (27.2.2007). Kalan ja riistan käyttö suurtalouksissa. Esitelmä, 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.

kuja -oppaan punaisella merkittyjä kaloja ja äyriäisiä kuten 

puna-ahventa Norjasta ja tonnikalaa Thaimaasta ja Filippii-

neiltä sekä trooppisten merien katkarapuja Thaimaasta ja 

Kiinasta.19 Punaisesta merkinnästä huolimatta ne eivät ole 

laittomia, joten niitä löytyy kaupoista. 

19 Kalan ulkomaankauppa 2008, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, tilastoja 
1/2009, s. 14–16

Sivusaaliin dumppausta Pohjanmerellä. 

© Greenpeace / Christian Aslund.
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Kierros Helsingin keskustan ruokamarketeissa osoittaa, 

että WWF:n kalaoppaassa punaisella merkittyjä kaloja 

löytyy helposti. Tiskeillä näkee tuoreita tonnikalan kap-

paleita, puna-ahvenfi leitä, kokonaisia merikrotteja sekä 

monia suurikokoisiksi kasvavia trooppisia katkarapulajeja 

kuten tiikerirapuja, scampeja ja kuningas- tai jättiläiskat-

karapuja. WWF:n asiantuntijan29 mukaan ostamatta kan-

nattaa jättää esimerkiksi tuore tonnikala ja kotimaisista 

lajeista ankerias ja meritaimen ja kaikki syvänmerenkalat 

kuten puna-ahven.

   Myös Greenpeace on laatinut punaisen listan uhan-

alaisista kalalajeista. Greenpeace syytti maaliskuussa 2008 

suomalaisten kauppaketjuja siitä, että ne myyvät uhanalai-

sia ja tuhoisasti kalastettuja kalalajeja. Järjestön mukaan 

etenkin tonnikalaa myydään suomalaiskaupoissa paljon. 

Helsingin keskustan kaupoissa oli yleisesti myynnissä ton-

nikalaa ja miekkakalaa.30 Tämän jälkeen myös suomalaiset 

päivittäistavarakauppaketjut ja niiden hankintayhtiöt ovat 

tehneet vastuullisen kalanhankinnan politiikkoja.

Myös turskaa ja katkarapuja löytää useimmiten pakas-

tealtaasta. Itämerenkin turska on ollut vaarassa hävitä. 

Ruotsissa vähittäistavaraketjut Lidl, Netto ja Axfood lopet-

tivat turskan myymisen, mutta osa niistä palautti sen va-

likoimiinsa 2009 WWF:n poistettua tietyt populaatiot pu-

naiselta listalta. Myös S-ryhmä poisti Greenpeacen listan 

seurauksena Itämeren turskan valikoimistaan, ja muutkin 

hankintayhtiöt ovat vähentäneet turskan käyttöä. Troop-

pisilla merillä katkarapujen saalistus ja kasvatus tuhoa-

vat niin katkarapukantoja, sivusaaliiksi joutuvia eläimiä 

ja koralleja kuin mangrovemetsiäkin. Useat ruotsalais-

ketjut ovatkin poistaneet myös trooppiset katkaravut 

tiskeiltään.31

Greenpeace vaatii kaupan alalta ja kalantoimittajilta 

jäljitystä pyyntialuksesta kaupan tiskille. Jalostajien ja 

vähittäismyyjien tulisi 1) välttää kaikkia mustalla listalla 

olevia aluksia ja niiden omistajayhtiöitä, 2) välttää kaikkia 

merellä tapahtuvia kalan uudelleenlaivauksia (kalanpe-

sua), 3) ostaa vain hyväksyttyihin satamiin tuotua kalaa, 

joissa tuonnit rekisteröidään, raportoidaan ja verifi oidaan 

sataman ja laivan lippumaan välillä. Greenpeace vaatii 

myös 4) parempia  pakkausmerkintöjä ml. kalan nimen ja 

tieteellisen nimen, kalakannan tai viljelylaitoksen, kalas-

tusmenetelmän ja pyyntialuksen nimen.32

WWF puolestaan vaatii 1) käyttämään ensisijaisesti koti-

maista kalaa, 2) käyttämään pienikokoista kalaa, 3) tuonti-

kalaa käytettäessä käyttämään pelkästään MSC-merkittyä 

29 MTV3 Uutiset (14.5.2009). Uhanalaiset kalat pois lautaselta. 
30 Taloussanomat Uutiset (4.3.2008). Greenpeace: Kaupat myyvät uhanalaisia 

lajeja.
31 http://www.vihreapolku.info/oma_polku/ravitsemus/opas_kestaviin_valintoi-

hin_kalatiskilla; Lyng Winter et al. (2010). Seas for Sale. Greenpeace Nordic.
32 Greenpeace Blacklist: Seafood Traceability; Lyng Winter et al. (2010). Seas for 

Sale. Greenpeace Nordic, s. 5 

kalaa. Tulevaisuudessa kasvatetullekin kalalle on tulossa 

sertifi ointi ASC. Jos kala on kasvatettua, niin WWF suosit-

taa 4) ensisijaisesti kotimaisen kasvatetun kalan käyttöä ja 

5) tulevaisuudessa kasvatettua kalaa haluttaessa valitse-

maan ASC-sertifi oitua kotimaista kalaa.

6     •    Ympäristöjärjestöt vaativat vastuullisuutta

KALATUOTTEIDEN YMPÄRISTÖMERKKI MSC

Marine Stewardship Council (MSC) on alunperin WWF:n ja 

Unileverin perustama kansainvälinen järjestö. Nykyään se on 

itsenäinen ja riippumaton. WWF:n ulkopuolisella konsultilla 

teettämän kansainvälisen vertailun1 mukaan MSC on paras 

kalatuotteiden ympäristömerkki paristakymmenestä, vaikka 

kaikissa on kehittämistä. MSC-merkki kertoo siitä, että mer-

kittyä kalalajia ei ylikalasteta eivätkä sen pyyntimenetelmät 

vahingoita muita lajeja.2 Merkkiä on kuitenkin arvosteltu, sillä 

sertifi ointi on varsin kallista. Hinta vaikeuttaa monia pieniä ja 

keskisuuria kalastusyrityksiä hankkimasta merkintää.3

Suomalaisista kaupoista löytyy vasta muutamia kymmeniä 

kalatuotteita, joilla on MSC-merkki. Merkin ovat saaneet muu-

tamat pakastetuotteet ja kalasäilykkeet. Maailmalla MSC-tuot-

teet ovat jo suuremmassa suosiossa. Kaupan suurketju Wal 

Mart aikoo viiden vuoden sisällä siirtyä myymään pelkästään 

sertifi oituja kalatuotteita. Hollannissa puolestaan pyritään 

siihen, ettei maassa enää vuonna 2015 myytäisi muuta kuin 

sertifi oitua kalaa.4

 WWF suosittelee valitsemaan MSC-merkittyjä tuotteita tai 

vaihtoehtoisesti kotimaista kalaa, joka on pääsääntöisesti kes-

tävästi pyydettyä. Maailmalla MSC-sertifi oituja tuotteita on 

3 800. Esimerkiksi Ruotsissa myydään yli kahtasataa MSC-tuo-

tetta, myös kotimaista sertifi oitua kuhaa. MSC-sertifi oidut ka-

lansaaliit kattavat yli seitsemän prosenttia kaikesta elintarvik-

keeksi pyydetystä kalasta maailmassa.5

1 Assessment of  On-Pack, Wild-Capture Seafood Sustainability Certifi cation 
Programmes and Seafood Ecolables. Accenture Development Partners 
(ADP). 2010. http://www.panda.org/about_our_earth/all_publications/

2 Eko-ostaja: Suomessa tavattavia ulkomaisia ympäristömerkkejä, Kuluttaja-
virasto (http://www.kuluttajavirasto.fi )

3 Euroopan parlamentin Kalatalousvaliokunnan työasiakirja, 28.11.2005 
4 MTV3 Uutiset (14.5.2009). Uhanalaiset kalat pois lautaselta. 
5 Vihreälanka uutiset (26.11.2008). Tonnikalaa voi pian ostaa hyvällä omalla-

tunnolla; http://www.msc.org (4.3.2010)
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7     •    Henkilöstöravintoloiden vastuullisuus

Yritys Omistajat Ravintoloi-
den määrä

Liikevaihto 
2008 (milj. 
€)

Henkilös-
tö 2008

Ostettu 
kalamäärä

Kalantoimittajat

Fazer Amica Fazer Group, Suomi 800 301 4100 Ei kertonut Mm. Meira Nova, 
Chipsters (ei 
 kertonut kaikkia)

Sodexo Sodexo Group, 
Ranska

450 182 2600 Ei kertonut Ei kertonut
(mm. Chipsters, 
Kalamesta)

Avecra VR/Suomi (60%), 
Rail Gourmet/Iso-
Britannia (40%)

16 + n. 65 
ravinto la-

 vaunua

33 350 n. 20 000 kg Kespro ja (pieni 
osa) Chipsters

Katri Antell Katri Antell Oy 100 27 595 Ei vastannut Ei vastannut

Unicafe Helsingin yliopiston 
ylioppilaskunta, 
Suomi

20 14 190 Ilmoitti arvon 
ei määrää 
(”miljoonalla 
eurolla”)

Caternet, Kala-
tukku E. Eriksson 
ja Findus, joitakin 
tuotteita Kesprolta

Eurest Compass Group, 
Iso-Britannia

50 13,5 220 Antoi, muttei 
julkiseksi

Findus Finland

ISS Ruokailu-
palvelut

ISS Holding A/S, 
Tanska

30 12,7 150 Ei vastannut Ei vastannut

Juvenes Tampereen yliopis-
ton ja tekn. yliopis-
ton ylioppilaskun-
nat, Suomi

17 11 120 n. 25 000 kg Caternet, Kespro 
sekä jonkin verran 
Chipstersiltä

Suomessa henkilöstöravintoloissa syötiin noin 61 miljoo-

naa ruoka-annosta vuonna 2008. Yli neljä viidesosaa an-

noksista päätyi lautaselle ulkopuolisten catering-yritysten 

ylläpitämien toimipisteiden kautta. Maamme yhteensä 

1 440 henkilöstöravintolassa syötiin noin 7,5 prosenttia 

kaikkien suurkeittiöiden tuottamista annoksista vuonna 

2008.33

Suomen ylivoimaisesti suurimmat henkilöstöravintola-

yritykset ovat Fazer Amica ja Sodexo.  

Vuonna 2008 Fazer Amica Oy:n liikevaihto oli 301 mil-

joonaa euroa. Sillä on ravintoloita Suomessa, Ruotsissa, 

Norjassa Tanskassa, Virossa, Latviassa ja Venäjällä.34 Sodexo 

33 Lankinen, Heikki. Catering-toiminnan kasvu taittunut laskuksi. Artikkeli Vitriini 
(5-2009) lehdessä, s. 32-33 

34 STU Suurtalousuutiset (1.4.2009). Amicalla takanaan huippuvuosi. (http://www.
suurtalousuutiset.fi ) 

Oy:n liikevaihto oli 182 miljoonaa euroa. Sodexo Oy on osa 

kansainvälistä Sodexo-konsernia, joka on maailman suurin 

ruokailu- ja muiden toimitilapalvelujen tuottaja. Sillä on 

350 000 työntekijää 80 maassa.35

Näiden henkilöstöravintolayritysten lisäksi FinnWatch oli 

yhteydessä viiteen muuhun henkilöstöravintolaan (ks. tau-

lukko 1). Työpaikkaruokailun ohella suurin osa niistä tarjoaa 

palveluja myös oppilaitoksille, sairaaloille ja/tai vanhain-

kodeille. Kaksi catering-yritystä, Katri Antell ja ISS Ruokai-

lupalvelut, eivät vastanneet FinnWatchin kyselyyn (ks. liite 

1). Kysely lähetettiin myös VR Oy:n ravintolayhtiö Avecralle, 

joka tarjoaa ravintolapalveluja junissa ja asemilla. 

36 

35 Viisi tähteä uutiset (18.3.2008). Sodexo uskoo brändimuutoksen lisäävän koko-
naispalveluiden kasvua. (http://www.viisitahtea.fi /talous/127/2922)

36 Sähköpostitse ja puhelimitse tehdyt kyselyt yrityksille ja niiden nettisivut (ks. 
lähteet)

Taulukko 1. Selvityksessä mukana olevat henkilöstöravintolat ja niiden kalantoimittajat.
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Vastanneista henkilöstöravintoloista vain Sodexo ei ker-

tonut FinnWatchille kalantoimittajiensa nimiä. FinnWatch 

sai kuitenkin tietoonsa osan niistä suoraan keskusliikkeiltä 

ja tukuilta. Fazer Amican keskeinen raaka-ainetoimittaja 

on Meira Nova, jolta se ostaa myös kalaa. Fazer Amica ei 

paljastanut kaikkia kalantoimittajiaan. Muut vastanneet 

yritykset kertoivat kalantoimittajansa avoimesti. Kysely 

lähetettiin myös vastauksissa esiin nousseille kalantoimit-

tajille. Niiden kuvaukset ja vastaukset löytyvät taulukoista 

2, 3 ja 4.     

Useimmat henkilöstöravintolat kertoivat ostavan-

sa kalan pääosin käsittelemättömänä ja pakastettuna 

tai mahdollisuuksien mukaan tuoreena. Fazer Amica ja 

Sodexo ostivat valmiita einesannoksia hyvin vähän tai ei 

ollenkaan, kun sitä vastoin suuri osa Avecran (VR:n ravin-

tolavaunut) ja Unicafen annoksista oli einestä. Myös Eurest 

kertoi ostavansa valmiita tuotteita kuten kalapyöryköi-

tä. Juvenes ilmoitti myös ostamansa kalalajit (lohi, sei ja 

turska).

Kaikki vastanneet henkilöstöravintolat kertoivat kysy-

vänsä toimittajiltaan kalan alkuperää, tosin Avecra sanoi 

ettei kysy aina. Fazer-konserni edellyttää sopimuksissa 

kirjallista tietoa kalatuotteiden alkuperämaasta ja kalas-

tusalueista. Käytettävät tavarantoimittajat ja tuotteet on 

tarkasti määritelty. Myös Sodexo kertoo edellyttävänsä 

kalantoimittajiltaan, että kala on mahdollista jäljittää, että 

kalastus tapahtuu kestävistä kalakannoista ja että kala 

on vastuullisesti pyydetty. Sodexo sanoo kiinnittävänsä 

huomiota myös kalanviljelyn ekologisuuteen. Sodexo 

toteaa, että sen kalantoimittajat selvittävät tuotantoket-

jun laillisuuden eivätkä tee eräostoja tuntemattomilta 

kalakauppiailta.   

Avecralla ei ole aina mustaa valkoisella kalan alkuperäs-

tä, mutta se vaatii sopimustekstissään kalantoimittajiaan 

noudattamaan lakeja ja huolehtimaan siitä, että niiden 

alihankkijat tekevät samoin. Unicafella on einestuotteiden 

alkuperästä mustaa valkoisella, mutta tuoreen kalan pyyn-

tipaikka voi vaihdella, jolloin se selviää kysymällä. Unicafe 

vakuuttaa ostavansa vain sellaisia kaloja, jotka ovat peräi-

sin kestävistä kalakannoista ja kertoo jo hinnankin olevan 

esteenä harvinaisempien kalalajien ostoon. Eurest sanoo 

vaativansa ilmoituksen kalan alkuperämaasta ja kalas-

tusalueesta aina kirjallisesti. Juvenes sanoo, että kysyy ja 

yleensä saa tietoa kalan alkuperästä, muttei aina tyhjen-

tävää vastausta.     

Kolme ravintolaa, Fazer Amica, Sodexo ja Eurest, ker-

toivat ostavansa MSC-merkittyä kalaa. Sekä Fazer Amica 

että Sodexo selvittivät parhaillaan mahdollisuutta lisätä 

niiden osuutta valikoimissaan. Eurest kertoi, että sen emo-

yhtiö Lontoosta on antanut selkeät ohjeet MSC-sertifi oi-

duista tuotteista eikä näin ollen hinta mene kestävyyden 

edelle. Sitä vastoin Avecra ei juurikaan käytä MSC-kalaa, 

mutta luottaa täysin tukkuunsa Kesproon. Unicafen edus-

tajan mielestä MSC-sertifi ointi on vielä liian nuori ja kallis. 

Juvenes ei tuntenut MSC:tä, mutta selvitti asiaa Caternetin 

kanssa, jonka hollantilaisella pakastekalatoimittajalla on 

MSC-sertifi kaatti.

Fazer- ja Sodexo-konserneilla on kaikkia toimittajia 

koskevat eettiset ohjeistot (code of conduct), joissa kiel-

letään lapsi- ja pakkotyö ja vaaditaan työoikeuksien kun-

nioittamista sekä ympäristöasioista huolehtimista. Sodexo 

kertoo pyrkivänsä edistämään säädeltyä kalastusta ja eh-

käisemään ryöstökalastusta. Se mainitsi edellyttävänsä, 

että kala on ”vastuullisesti pyydetty FAO:n kalastusaluei-

den ja kiintiöiden puitteissa”. Fazer Amica kertoi päivit-

täneensä kalan hankintastrategian ja tulee toukokuus-

ta 2010 lähtien käyttämään ravintoloissaan ainoastaan 

WWF:n vihreän ja keltaisen listan kaloja. Myös Sodexo ja 

Juvenes kertoivat välttävänsä WWF:n kalaoppaan punai-

sella merkittyjä kaloja. 

Fazer Amica kertoi tiedostavansa kalastukseen ja ka-

lankasvatukseen liittyvät maailmanlaajuiset ongelmat. 

Sodexo mainitsee seuraavansa esimerkiksi Friend of the 

Sean toimintaa. Kyseinen järjestökin sertifi oi kalatuottei-

ta, mutta Greenpeace pitää sen kriteereitä liian löyhinä. 

Avecra kertoi tuntevansa myös delfi inien suojeluun liit-

tyvän sertifi kaatin sekä turskan liikakalastukseen ja jätti-

katkarapuihin liittyvät ongelmat. Unicafe painottaa serti-

fi kaattien merkitystä alihankintaketjun vastuullisuudessa, 

muttei yksilöi niitä. Eurestin mukaan vastuu toimitusket-

justa ulottuu loppuun asti. Juveneksen mukaan vastuu 

ulottuu ensimmäiseen portaaseen. Sekä Avecra, Unicafe 

että Juvenes toivoivat lisää tietoa esimerkiksi WWF:ltä.  
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Päivittäistavaroiden vähittäiskauppaan lasketaan market-

kaupan lisäksi elintarvikkeiden erikoismyymälöiden, kios-

kien, huoltamoiden, halpahallien ja torikaupan myynti. 

Vuonna 2008 päivittäistavaroiden vähittäismyynti Suo-

messa oli 14,1 miljardia euroa. Suomalaiselle päivittäista-

varakaupalle on ominaista vähittäiskaupan ketjuuntumi-

nen sekä hankinnan keskittyminen. Kolmen suurimman 

ryhmittymän hallussa on 87 prosenttia vähittäiskaupan 

markkinoista (S-ryhmä 42 prosenttia, K-ryhmä 34 prosent-

tia, Suomen Lähikauppa 11 prosenttia).37

S-ryhmän muodostavat osuuskaupat ja Suomen Osuus-

kauppojen Keskuskunta (SOK). SOK:n tytäryhtiö Inex 

Partners Oy on päivittäistavaroiden hankintayhtiö. Toinen 

tytäryhtiö Meira Nova Oy hankkii tuotteita hotelli-, ravin-

tola- ja catering -toimialan (HoReCa) kuten henkilöstöra-

vintoloiden toimipaikoille. K-ryhmän hankintayhtiö Ruo-

kakesko Oy toimii päivittäistavarakaupassa ja sen tytäryh-

tiö Kespro Oy on HoReCa-alan tukkukauppa. Suomen Lä-

37 Päivittäistavarakauppa 2009-2010, Päivittäistavarakauppa ry PTY:n julkaisuja, s. 
16 (http://www.pty.fi /fi leadmin/pty_tiedostot/Julkaisut/47929_PTY_vuosiker-
tomus.pdf )

hikauppa Oy:llä on kolme valtakunnallista kauppaketjua: 

Siwa, Valintatalo ja Euromarket.38 

FinnWatch oli yhteydessä kaikkien kolmen suurimman 

ryhmittymän hankintayhtiöihin (ks. taulukko 2). S-ryh-

mään kuuluvien Inex Partnersin ja Meira Novan vastaukset 

olivat erilliset, mutta ne tekevät yhteistyötä ostoissa, laatu- 

ja vastuullisuusasioissa. K-ryhmään kuuluvien Ruokakes-

kon ja Kespron vastaukset olivat samat (lukuun ottamatta 

kalantoimittajia ja hankintamääriä). Vaikka Meira Nova ja 

Kespro välittävät tuotteita pelkästään suurtalousmyyntiin, 

niiden vastauksia käsitellään tässä luvussa. Suomen Lähi-

kauppa ei vastannut kyselyyn kiireen vuoksi, mutta antoi 

puhelimitse alihankkijoidensa nimet. Suomen Lähikauppa 

hankkii itse tuorekalat kolmelta tukkurilta, pakastekalat 

Finnfrostin kautta ja omamerkkipakasteet sekä säilykkeet 

Tuko Logisticsin kautta. Sekä Tuko Logistics että sen puo-

leksi omistama Finnfrost vastasivat kyselyyn. Kaikki antoi-

vat kalan alihankkijoidensa nimet FinnWatchin käyttöön.    

39

38 Päivittäistavarakauppa 2009-2010, Päivittäistavarakauppa ry PTY:n julkaisuja, s. 
17-18 (http://www.pty.fi /fi leadmin/pty_tiedostot/Julkaisut/47929_PTY_vuosi-
kertomus.pdf )

39 Sähköpostitse ja puhelimitse tehdyt kyselyt yrityksille ja niiden nettisivut (ks. 
lähteet)

40 http://www.msc.org/where-to-buy/msc-labelled-seafood-in-shops-and-res-
taurants/fi nland (4.3.2010) 

Ryhmittymät 
(ketjut)

Myymälä-
määrä

Pt-myynti 
2008 (M €)

Hankinta-
 yhtiöt

Kalaostot
(t/vuosi)

MSC-
tuotteet40

Kalantoimittajat

S-ryhmä 
(Prisma, 
S-market, 
Alepa)

920 5 976 Inex 
 Partners 
Pt:lle

15 500 t (tuore 
65%, pakas. 
18%, säilyke 
17 %)

Neljä 
Rainbow-
tuotetta 

IP: 7 tuorekala-, 4 pakasteka-
la-,  ja 2 kalasäilyketoimittajaa 
(antoi nimet, ei julkisiksi)

Meira 
Nova 
HoReCa:lle

210–250 t säily-
ketonnikalaa

? MN: Jokisen Eväät, Saarioinen, 
Finnfrost (antoi nimet)

K-ryhmä 
(K-citymar-
ket, K-extra, 
K-market, K-
supermarket) 

1039 4 751 Ruoka-
 kesko Pt:lle

10 000 t (tuore 
70%, pakas. 
30%) ja 1 740 t 
säilykkeitä

Kolme 
Pirkka-
tuotetta

RK: 13 tuorekala-, 17 pakasteka-
la-  ja 20 kalasäilyketoimittajaa 
(antoi nimet, ei julkisiksi)

Kespro 
HoReCa:lle

3 430 t (tuore 
44%, pakas. 
56%)

Ei omia 
MSC-tuot-
teita

Kespro: 18 tuorekala- ja 25 
pakastekalatoimittajaa (antoi 
nimet, ei julkisiksi) 

Suomen 
Lähikauppa 
Oy (Euro-
market, Siwa, 
Valintatalo)

756 1 593 Tuko 
Logistics/
Finnfrost

Suurin osa TL:n 
ostamista 250 
t:sta pakaste-
kalaa ja 1 330 
t:sta säilyke-
tonnikalaa

– SL: 3 tuorekala- (Apetit kala, 
Heimon kala ja V. Hukkanen)- 
ja 1 pakastekala (Finnfrost) -toi-
mittajaa (antoi nimet). Säilyk-
keet toimittaa Tuko Logistics.

8     •    Päivittäistavarakaupan vastuullisuus

Taulukko 2. Selvityksessä mukana olevat vähittäiskaupparyhmittymät ja niiden kalantoimittajat.
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Inex Partners hankkii kalaa pitkäaikaisilta toimittajil-

taan, joista se listaa 13 tuore-, pakaste- ja säilykekalatoimit-

tajaa. Meira Nova tuo itse tonnikalan, ostaa pakastekalan 

Finnfrostilta ja muun kalan maahantuojilta ja kotimaan 

tukkureilta. Ruokakesko ja Kespro listaavat vielä useampia 

kalantoimittajia, jotka ovat pitkälti samoja kummallakin. 

Ruokakesko ostaa myös kalasäilykkeitä 20 toimittajalta. 

Kaikkien hankintayhtiöiden tuorekalantoimittajat ovat 

kotimaisia. Pakastekalantoimittajista noin puolet on ulko-

maalaisia, useimmat tanskalaisia, ruotsalaisia ja hollanti-

laisia. Lähes kaikilla on MSC-sertifi kaatti. Kalasäilykkeiden 

osalta Inex Partners mainitsee, että kumpikin thaimaalai-

nen toimittaja on BSCI-auditoitu, ja toisella on myös MSC-

sertifi kaatti. Suurin osa Ruokakeskon kalasäilyketoimitta-

jista on ulkomaalaisia, viisi heistä thaimaalaisia (kahdella 

MSC-sertifi kaatti) ja kolme fi lippiiniläisiä. Tuko Logistics 

hankkii säilykkeet mm. thaimaalais-, fi lippiiniläis-, vietna-

milais-, kolumbialais- ja mauritiuslaistehtaista, joista osalla 

on BSCI ja yhdellä SA8000.

Hankintayhtiöt kertovat olevansa huolissaan kalakan-

tojen kestävyydestä. S-ryhmän päivittäistavarakaupan 

kalanhankinnan vastuullisuusperiaatteet ja -kriteerit on 

laadittu syksyllä 2009. Ne perustuvat WWF:n, mertensuo-

jelujärjestö Marine Conservation Societyn41 (MCS) ja kan-

sainvälisen luonnonsuojeluliitto IUCN:n luokitteluihin. Se 

ei hyväksy valikoimiinsa IUCN:n listan erittäin uhanalaisia, 

uhanalaisia tai vaarantuneita lajeja eikä MCS:n luokkaan 5 

kuuluvia lajeja. Ruokakeskon ja Kespron yhteinen kalalin-

jaus tuli voimaan marraskuussa 2008. Se velvoittaa tuote-

päällikön selvittämään, ettei kala kuulu  WWF:n punaiseen 

luokkaan tai MCS:n luokkaan 5. Lisäksi K-ryhmän tavoittee-

na on suosia MSC-merkityn kalan ohella luokan 1-2 kaloja 

sekä WWF:n vihreällä merkittyjä lajeja. Tuko Logistics 

käyttää United Nordicin yhteispohjoismaista kalahankin-

tapolitiikkaa ja välttää WWF:n punaisen listan kaloja. Inex 

Partnersin mukaan kauppiaat päättävät hankinnoista itse 

vain 50 prosentista tuorekaloja. Inex Partners on lähettä-

nyt ohjeensa myös kauppiaiden kalantoimittajille. Kalalin-

jaukset ja -kriteerit päivitetään vuosittain.  

Hankintayhtiöt vaativat omille merkki- ja maahantuon-

tituotteilleen kirjallisia tuotespesifi kaatioita, joissa toimit-

taja ilmoittaa alkuperämaan eli jalostus- ja pakkausmaan, 

kalalajin, kalastusalueen (FAO) ja -menetelmän. Ne halua-

vat nähdä BRC-, IFC- ja/tai ISO 22000 -sertifi kaatit, mikäli 

toimittajilla sellaisia on. Muussa tapauksessa K-ryhmä 

auditoi Menu-, Pirkka- ja Euro Shopper -omamerkkitoimit-

tajiensa kalanjalostuslaitokset. Muuten se luottaa tuote-

spesifi kaatioihin, mutta on yksittäistapauksissa pyytänyt 

paikallisviranomaisilta alkuperätodistuksia. Inex Partners 

edellyttää kaukomaiden toimittajilta laatusertifi kaattia 

ja määrittelee auditointitarpeen riskinarvioinnin poh-

jalta. Meira Novan suurin kalantoimittaja on Finnfrost. 

Meira Novalla tuorekalan osuus on olematon.  Tonni-

kalan (skipjack) yritys tuo itse, muttei kerro mistä. Meira 

41 http://www.mcsuk.org

Nova pyytää tonnikalantoimittajiaan täyttämään lomak-

keen, jossa kysytään vastuullisuudesta ja käyttää osaksi 

BSCI:tä. Se aikoo BSCI-auditoida kaikki EU:n ulkopuoliset 

toimittajat parin vuoden sisällä. Tuko Logistics auditoi itse 

omamerkkitoimittajansa.   

Hankintayhtiöiden mielestä vain BSCI-auditoinnin tai 

SA8000-sertifi oinnin läpäissyt toimittaja voi osoittaa hoi-

tavansa työolo- ja palkkauskysymykset. K-ryhmän yhtiöt 

uskovat EU:n toimijoiden noudattavan lakeja. Keskon 

tuonnista 75 prosenttia tulee EU-maista. Riskimaiden 

osalta ne pyrkivät saamaan toimittajansa läpäisemään 

BSCI-auditoinnin. Tällä hetkellä Keskon BSCI-auditointi 

kumminkin keskittyy muuhun kuin alkutuotantoon (mm. 

tekstiileihin). 

Riskimaiden osalta Inex Partnersin ja Tuko Logisticsin 

minimivaatimus on, että tavarantoimittajat sitoutuvat 

BSCI-toimintaohjeistoon ja -auditointiin. Inex Partnersin 

hankintapäälliköt ovat vierailleet toimittajien luona pa-

kastekalatehtailla Euroopassa, tuorekalantoimittajilla 

Suomessa ja Norjassa sekä kalasäilyketehtailla Espan-

jassa, Ranskassa, Thaimaassa, Filippiineillä, Vietnamissa, 

Seychelleillä, Mauritiuksella, Madagascarilla ja Ecuadoris-

sa. Inex Partners on käynyt myös kalastusaluksilla. Myös 

Kespron ja Tuko Logisticsin edustajat sanovat käyneensä 

lähes kaikilla niiden omia tuotteita valmistavilla laitoksilla. 

Meira Novan edustaja on käynyt Norjassa.  

Kaikki hankintayhtiöt paitsi Tuko Logistics myyvät 

MSC-merkittyjä tuotteita ja osalla niiden toimittajista on 

MSC-sertifi kaatti. Inex Partnersin omista kalasäilykemer-

keistä 13 prosenttia on MSC-merkittyjä. Ruokakeskolla on 

kolme MSC-merkittyä tuotetta kalasäilyke ja kaksi kalapa-

kastetta, ja neljäs, Pirkka-makrillit, on tulossa vuonna 2010. 

Kesprolla ei ole omia MSC-tuotteita. Meira Nova ei kerro 

MSC-kalan osuutta ostoistaan. Yritysten mielestä MSC-

merkittyä kalaa on toistaiseksi varsin vähän tarjolla, käy-

tännössä vain lohta ja makrillia, mutta niiden tavoitteena 

on lisätä MSC-merkityn kalan osuutta valikoimissa. Meira 

Nova kertoo tehneensä MSC:n suhteen ”hirveästi kysely-

jä” ja sanoo, että sen tuotantokapasiteetti tällä hetkellä on 

hyvin pientä ja hinnat ”moninkertaiset” muuhun kalaan 

verrattuna. Meira Novan mukaan suurkeittiöt tekevät ruo-

kalistat pitkälle ajanjaksolle eivätkä voi jatkuvasti muuttaa 

listoja kalan puutteen takia. Meira Nova ja Tuko Logistics 

vaativat säilyketonnikalasta Dolphin Safe- ja histamiinito-

distukset. Meira Novan mukaan yleensä ryöstökalastajilla 

nämä asiat eivät ole hallinnassa. 

Inex Partnersin ja Tuko Logisticsin mukaan niillä on 

kalakantojen kestävyyden osalta ensisijainen vastuu 

omista toimittajistaan, mutta alkuperätietojen myötä eet-

tisyysvastuu ulottuu ketjun alkuun eli kalastusalukselle. 

K-ryhmän mukaan sen BSCI-auditoitu toimittaja huolehtii 

samojen periaatteiden toteutumisesta myös omassa ali-

hankintaketjussaan, koska tuotespesifi kaatioiden tarkas-

tus kuuluu auditointiin. Meira Novan mielestä vastuun 

pitäisi ulottua koko ketjun päähän, mutta toteaa, että 
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”asiaa ei pysty ratkaisemaan yksittäinen pieni maahan-

tuoja, vaan EU:n ja alkuperämaan tahtotila ja lainsäädän-

tö”. Meira Novan mukaan tuotantoketjua on käytännös-

sä mahdotonta valvoa, ellei palkkaa muutamaa ihmistä 

matkustamaan jatkuvasti kalatehtailla ja kalastuslaivoilla. 

Meira Nova myös lisää, ettei mihinkään sertifi kaattiin voi 

luottaa täysin.

S-ryhmä on sulkenut valikoimistaan Itämeren turskan, 

kelta- ja sinievätonnikalan, puna-ahvenen, miekkaka-

lan, hait ja sillihain, ankeriaan, ruijanpallaksen sekä villit 

sammen, taimenen ja saimaannieriän. Merikrotin, kam-

pelan ja merianturan osalta se ei hyväksy pohjatroolaus-

ta. K-ryhmä noudattaa lähivesialueilla WWF:n suosituk-

sia, muilla alueilla MCS:n Fish-On-Linen suosituksia. Sen 

myymä merikrotti on troolattu Tyyneltämereltä ja ”eri 

alalajike kuin kiellossa olevat alalajit”. Ruokakesko ei ota 

tuoreen kalan valikoimiin enää sini- tai keltaevätonnika-

laa saati puna-ahventa. Se on lopettamassa myös Pirkka 

pakastetun keltaevätonnikalan ja puna-ahvenen. Kespro 

on poistanut valikoimista kalakuoretta sisältäneen Menu-

kalapihvin ja muuttanut useiden turskapohjaisten tuottei-

den raaka-aineen seitiksi. Kespron puna-ahven-annospala 

poistuu valikoimista kevään 2010 aikana. Myös  pyynti-

menetelmä voi olla peruste ostojen lopettamiseen. Tuko 

Logistics sanoo välttävänsä WWF:n punaisen listan kaloja 

ja lopettavansa pian esimerkiksi puna-ahvenen ostot. Se 

käyttää kuitenkin vielä keltaevätonnikalaa säilykkeissään.   

FINNFROST JÄÄDYTTÄÄ TONNIKALA- JA PUNA-AHVENOSTOJAAN1

Inex Partnersin ja Tuko Logisticsin puoleksi omistama Finn-

frost Oy on erikoistunut pakasteiden hankintaan ja logis-

tiikkaan. Sen suurimmat asiakkaat ovat S-ryhmän, Suomen 

Lähikaupan, Stockmann Oyj:n, Wihuri Oy Aarnion ja Heinon 

Tukun päivittäistavarakauppa ja HoReCa-ala.2 Finnfrost on 

esimerkiksi Meira Novan suurin kalantoimittaja. Inex Part-

ners hankkii itse S-ryhmän myymälöissä myytävät oma-

merkkipakasteet (Rainbow), kuten myös Tuko Logistics 

( Eldorado, First Prize). 

Finnfrost ostaa kalan pakasteena kalantoimittajilta 

EU:sta ja Norjasta ja luettelee suurimpina toimittajinaan 

10 ulkomaista yritystä, muttei anna nimiä julkisuuteen. 

Finnfrost vaatii kaikista tuotteista kirjalliset tiedot alkuperä-

maasta, pyyntialueesta, tuotantolaitoksesta ja lähettävästä 

laitoksesta. Finnfrost tekee myös tarkastuksia lähes kaikkien 

kalantoimittajiensa tuotantolaitoksiin. Yritys pyrkii noudat-

tamaan WWF:n suosituksia tuotteita  valitessaan. Osalla 

Finnfrostin toimittajista on MSC-sertifi kaatti. Finnfrostin 

1 Tapio Partanen, Finnfrost, puhelinhaastattelu (14.12.2009) ja vastaus 
kyselyyn

2 http://www.inex.fi /yritys/fi nnfrost.php

mukaan yritys pystyy tarjoamaan Suomen kattavimman 

MSC-kalavalikoiman, mutta vain pieni osa sen myymästä 

kalasta on MSC-merkittyä. Tämä johtuu merkin huonosta 

tunnettuudesta suomalaisten kuluttajien keskuudessa ja 

sitä kautta vähäisestä menekistä.  

Finnfrostin päälajit ovat lohi, kirjolohi ja seiti. Muissa poh-

joismaissa suositun turskan myynti on supistunut kymme-

niä prosentteja vuosittain, kun ostot ovat vähentyneet  ka-

lakantojen kestävyysongelmien takia. Finnfrost ostaa pieniä 

määriä vain Barentsinmeren turskaa. Finnfrost on vähentä-

nyt ja edelleen vähentämässä tonnikalan ja puna-ahvenen 

ostoja kantojen heikentymisen takia. Tällä hetkellä Finnfrost 

tuo vielä keltaevätonnikalaa, mutta tuonnin lopettamista 

vuoden 2010 aikana suunnitellaan. Finnfrost hankkii myös 

hieman jättikatkarapuja ja sanoo selvittävänsä niiden alku-

perän mahdollisimman tarkasti. Finnfrost pyrkii käyttämään 

samoja toimittajia kuin esimerkiksi ranskalainen kauppaket-

ju Carrefour, sillä tällä on paljon laajempi valvontakoneisto. 
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Vuonna 2007 Suomessa toimi 70 kalatukkuyritystä, joiden 

liikevaihto oli vähintään 9 600 euroa. Yritysten yhteenlas-

ketut tuotot olivat 218 miljoonaa euroa. Suurten kalatuk-

kujen kannattavuus laski edellisvuodesta huomattavasti, 

kun taas keskisuurten ja pienten tukkujen kannattavuus 

parani. Toimialan kannattavuus oli kuitenkin edelleen koh-

tuullinen. Vuoden 2009 alussa tehdyn barometritieduste-

lun perusteella kalatukkuyritysten taloudellinen kehitys 

oli vuonna 2008 edellisvuotta parempi. Yrittäjät uskoivat 

kalatuotteiden menekin kasvuun.42

Suomessa kymmenisen suurinta kalatukkuyritystä 

kattaa 80 prosenttia alan markkinoista (ks. taulukko 3). 

Suurin, Apetit Kala Oy, on vuonna 1992 perustettu kalan-

jalostusta ja kalan tukku- ja vähittäiskauppaa harjoittava 

yritys. Se myy kotimaisten kalojen lisäksi valtamerikalois-

ta valmistettuja kalatuotteita.43 Toiseksi suurin, Chipsters 

42 Kalatalouden toimialakatsaus vuonna 2009. Riista- ja kalatalouden tutkimus-
laitos, s. 16. (http://www.rktl.fi /www/uploads/pdf/uudet%20julkaisut/selvityk-
sia_14_2009.pdf)

43 http://www.apetit.fi /apetit_kala

Food, on erikoistunut kala-, kananpoika-, riista- ja peruna-

tuotteiden myyntiin ja markkinointiin. Yrityksen asiakkaita 

ovat henkilöstöravintolat, julkinen sektori, laivat, vähittäis- 

ja tukkukaupat. Sen kalankäsittelylaitos on Maarianhami-

nassa.44 Apetit Kala ei vastannut FinnWatchin kyselyyn, 

Chipsters Food vastasi lyhytsanaisesti.

FinnWatch lähetti kyselyn yli neljällekymmenelle kalan-

jalostusta ja/tai tukkukauppaa harjoittavalle yritykselle, 

joista neljäsosa oli ulkomaalaisia. Suurimmista suomalai-

sista kalatukkureista (ks. taulukko 3) vain kolme vastasi 

kyselyyn. Lisäksi kyselyyn vastasivat kaksi pienempää ko-

timaista kalatukkuria ja viisi ulkomaalaista yritystä (Ruoka-

keskon, Kespron, Inex Partnersin ja Finnfrostin alihankki-

joita). Hankintayhtiöiden kaikki tuorekalatoimittajat ovat 

kotimaisia tukkureita. Pakastekalaa ja säilykkeitä toimitta-

vat pääasiassa ulkomaiset yritykset.    

45 

44 http://www.chipsters.fi /chipsters/index.html
45 Sähköpostitse ja puhelimitse tehdyt kyselyt yrityksille ja niiden nettisivut (ks. 

lähteet)
46 http://www.inoa.fi 
47 http://www.inoa.fi 
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Kalatukku Asiakkaat Liikevaihto 
2008 (M €)46

Hlöstö 
200847

Toimiala Vastaaminen Kalantoimittajat

Apetit Kala Suomen Lähikauppa, 
S-ryhmä, K-ryhmä 

53 323 Kaloja ja 
äyriäisiä

Ei vastannut -

Chipsters Food Fazer Amica, Sodexo, 
Avecra, Juvenes, 
K-ryhmä

44,8 94 Kaloja ja 
äyriäisiä

Vastasi 
kyselyyn

Kalankasvattajat, toiset 
tukkurit, kalastajat  
(ei antanut nimiä) 

Jokisen Eväät K-ryhmä, S-ryhmä 35,8 38 Kaloja ja 
äyriäisiä

Ei vastannut -

Kalamesta Sodexo, S-ryhmä 32 - Kaloja ja 
äyriäisiä

Ei vastannut -

V. Hukkanen Suomen Lähikauppa, 
S-ryhmä, K-ryhmä

24 47 Kaloja ja 
äyriäisiä

Ei vastannut -

Heimon Kala Suomen Lähikauppa, 
S-ryhmä, K-ryhmä

21,9 45 Kaloja ja 
äyriäisiä

Ei vastannut -

Hätälä K-ryhmä, S-ryhmä 21,3 55 Kaloja ja 
äyriäisiä

Antoi puhelin-
haastattelun

Yli 100 eri toimittajaa 
(antaa nimet tarvitt.)

Kalatukku E. 
Eriksson

Unicafe, S-ryhmä 11,5 35 Kaloja ja 
äyriäisiä

Vastasi 
kyselyyn

Yli 50 eri toimittajaa 
 (nimeäminen ”työlästä”) 

Arvo Kokkonen K-ryhmä 10,3 22 Kaloja ja 
äyriäisiä

Ei vastannut -

Taulukko 3. Selvityksessä mukana olevat suurimmat suomalaiset kalatukkuyritykset ja niiden kalantoimittajat.
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Chipsters Food ostaa suurimman osan lohesta ja kirjo-

lohesta kasvattajilta sekä toisilta tukkureilta. Noin puolet 

ostetaan tuoreena ja puolet pakasteena. Norjan lisäksi 

yrityksellä on EU:n ulkopuolinen toimittaja Kanadassa. 

Alkuperämaa, laitos ja kalastusalue kysytään aina, tarvit-

taessa saadaan todistukset myös lajista ja pyyntitavasta. 

Vain hyvin pieni osa Chipsters Foodin ostamasta kalasta 

on MSC-merkitty. Sen mukaan valikoimissa on kuiten-

kin paljon kalaa, joka täyttäisi MSC-kriteerit. Chipsters 

Food on huolissaan tonnikalakantojen kestävyydestä. Se 

hankkii itse keltaevätonnikalaa, muttei vastaa kysymyksiin 

turskasta ja puna-ahvenesta.     

Hätälä ja Kalatukku E. Eriksson ostavat pääasiassa tuo-

retta kalaa kymmeniltä toimittajalta ympäri Eurooppaa. 

Noin 60 prosenttia Hätälän kalasta on kasvatettua norja-

laista lohta. Norjan lisäksi silläkin on vain yksi EU:n ulko-

puolinen kanadalainen toimittaja, jolta tulee hieman seitä 

ja Kanadan siikaa. Hätälä pyytää alkuperätodistukset turs-

kasta, seistä, puna-ahvenesta ja kaikesta Norjasta tulevas-

ta kalasta. Hätälä ostaa vain Barentsinmeren turskaa, ja pu-

na-ahven on sivusaalista. E. Eriksson tuo Suomeen useita 

lajeja, esimerkiksi keltaevätonnikalaa Hollannin kautta 

Indonesiasta ja Sri Lankasta. Vaikka E. Eriksson ei ole aktii-

visesti pyytänyt alkuperätodistuksia, sen mukaan kaikilta 

toimittajilta on mahdollista saada jäljitettävyystodistukset 

alukseen saakka. Hätälä seuraa erilaisia listoja. E. Eriksson 

TONNIKALAA MADE IN TAIWAN?

Inex Partnersin ja Ruokakeskon toimittaja, thaimaalainen 

kalasäilykevalmistaja, vastasi FinnWatchin kyselyyn tonni-

kalojen osalta. Sen skipjack-, keltaevä- ja valko- eli alba-

coretonnikala pyydetään trooppisilta meriltä. Bangkokin 

tehdas ostaa lähes kaiken tonnikalan pakasteena läntiseltä 

Tyyneltämereltä, useimmiten välikäsien kautta. Alkupe-

rä- ja terveystodistuksen lisäksi yritys vaatii pyyntitavan 

delfi init huomioivaa Dolphin Safe -merkkiä. Ensin mainitut 

todistukset myöntää pyyntialuksen lippuvaltio, joka on 

samalla alkuperämaa. 

FinnWatchin pyynnöstä thaimaalaisjalostaja antoi tiedot 

omista pyyntivaltioistaan. Eniten tonnikalaa sille toimittaa 

Taiwan. Muita suuria pyyntivaltioita olivat Yhdysvallat, Ete-

lä-Korea, Vanuatu, Kiina, Indonesia, Filippiinit, Mikronesia, 

Japani, Papua-Uusi-Guinea, Espanja, Malediivit, Marshallin- 

ja Salomonsaaret. Thaimaalaisjalostaja ostaa skipjack-lajia 

seitsenkertaisesti keltaevään verrattuna. Albacore-tonnika-

laa se ostaa vähiten, kolmanneksen keltaevän määrästä. 

Thaimaalaisyrityksen mukaan tonnikalanpyyntiä sää-

dellään paremmin kuin monien muiden lajien, sillä aluksia 

voidaan seurata GPS:n tapaisilla laitteilla ja niiden pitää 

purkaa kalalastinsa satamissa. Lisäksi pyyntialuksen on 

rekisteröidyttävä alueelliseen kalastuksenhoitojärjestöön 

(RFMO), joka valvoo kalastuskiintiöitä. Thaimaan kalastus-

viranomaiset tarkastavat maahan saapuvat kalalastit LIS-

kalan varalta. 

Säilykejalostajan mukaan laitonta kalastusta saattaa 

esiintyä, sillä kiintiöissä ei ole enää tilaa uusille tulijoille, 

mutta se ei ole tonnikalan ongelma. Millään sen tonni-

kalasäilykkeistä ei ole kuitenkaan MSC:tä, sillä vain jotkin 

harvat vapa- tai käsinpyydetyt kannat ovat sertifi oituja. 

Thaimaalaisjalostajan mukaan aluskohtaisista tarkkailijois-

ta tulee 2010 pakollisia läntisellä Tyynellämerellä. Yrityksen 

edustaja on vieraillut useissa tehtaissa ja aluksilla Aasiassa 

ja Afrikassa.

Greenpeacen asiantuntijan mukaan ryöstökalastuk-

sen kontrollointi läntisellä Tyynellämerellä on parantu-

nut. Valko- ja isosilmätonnikalaa kalastetaan silti edelleen 

paljon laittomasti. Taiwan on maailman suurimpia tonnika-

lan kalastusvaltioita ja sen yli 2 000 alusta kulkevat kaukai-

silla vesillä. Taiwanilaisalukset ja taiwanilaisten omistamat, 

useisiin saarivaltioihin rekisteröidyt mukavuuslippulaivat 

kalastavat myös laittomasti. Tyyneltämereltä pyydetystä 

tonnikalasta peräti kolmasosa on laitonta. Taiwanin hallinto 

onkin myöntänyt, että ryöstökalastus on yleistä ja että sen 

on mahdotonta kerätä tarkkoja pyyntilukuja. Thaimaalais-

jalostajan kautta Suomeen tulevan skipjack-lajin ongelma 

on sen tuhoisa pyyntimenetelmä: sivusaaliiksi jää paljon 

keltaevä- ja isosilmätonnikalan poikasia.1  

1 Tolvanen, S. & Currie, D. (2010). Taiwan’s role in Pacifi c tuna fi sheries: 
Ensuring sustainable fi sheries. Greenpeace International; kansainväli-
sen Greenpeacen meriasiantuntija Sari Tolvanen, puhelinhaastattelu 
15.3.2010 

Taiwanilaisalukset Her Hae ja Jia Yu Fa laittomassa lastinsiirrossa 

eli kalanpesussa Tyynellä valtamerellä. Siirto on tavanomainen 

tapa peitellä laitonta kalastusta.  © Greenpeace / Paul Hilton
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käyttää WWF:n ”liikennevaloja” tuoretuotekuvastoissa ja 

aikoo hankkia itse MSC-sertifi oinnin vuonna 2010. Kum-

pikin yritys sanoo, ettei suomalaisten kauppakalojen 

osalta ole suurta tarvetta MSC-merkkiin. ”Kukaan ei voi 

olla varma, etteikö Suomeen tuoda laitonta kalaa, mutta 

todennäköisyys tähän on pienempi kuin muissa maissa”, 

sanoo Hätälän edustaja.

Pienempi suomalainen tukkuri, joka ei halua nimeään 

julkisuuteen, jalostaa pääasiassa kotimaista silakkaa fi -

leeksi ja sanoo: ”Kalan alkuperä päätuotteissamme on 

täysin selvillä kysymättä.” Se tuo myös Kanadan siikaa, 

jonka käyttö on voimakkaasti vähentynyt ja molvaa sekä 

kasvatettua lohta kolmen taulukossa 3 mainitun tukun 

kautta. Tukkuri ei ole huolissaan Itämeren silakkakannois-

ta, sillä niitä seurataan tarkasti. Hän kuitenkin lisää: ”Oli 

aikoja, jolloin meidänkin yrityksessä oli vallitseva ajatus, 

että silakkaa liikakalastetaan.” Toinen pienempi kalayritys 

Calasta ostaa kasvatettua lohta ja kirjolohta sekä pakaste-

kalaa useammalta taulukon 3 tukulta. Kotimaisia ovat siika, 

taimen ja nieriä sekä Pohjois-Suomen kalastajilta tuleva 

villikala, jota on viidennes. Calasta kysyy kalan alkuperää 

ja lopetti kotimaisen villilohen ostot pari vuotta sitten.      

FinnWatchin kyselyyn vastasi viisi ulkomaista kalantoi-

mittajaa; Ruotsista, Färsaarilta, Saksasta, eestiläisyrityksen 

emoyhtiö Liettuasta ja Thaimaasta48. Mikään niistä ei pal-

jastanut FinnWatchille kalantoimittajiaan. Ruotsalaisyritys 

ostaa Pohjois-Atlantilta ja Tyyneltämereltä pyydettyä pa-

kastekalaa. Saksalais- ja liettualaisyritys ostavat pakaste-

kalaa useista maista. Liettualainen luettelee ostomaiksi 

Perun, Argentiinan, USA:n, Venäjän, Saksan ja Norjan. 

Färsaarelaisyritys ostaa kalan tuoreena omilta ja muilta 

Färsaarten lisensoiduilta troolareilta. Thaimaalaisyritys 

on suuri säilyketonnikalan valmistaja (ks. laatikko). Lähes 

kaikki näistä ovat huolissaan LIS-kalastuksesta, mutta tun-

tuvat olevan varmoja siitä, etteivät itse osta laitonta kalaa. 

Ne kertovat kysyvänsä kalan alkuperää (kalastusaluetta ja 

pyyntitapaa). Saksalaisyritys kysyy myös kalatehtaan EU-

48 Ruotsalaisyritys toimittaa Ruokakeskolle ja Kesprolle, färsaarelais- ja eestiläis-
yritykset toimittavat Ruokakeskolle, Kesprolle ja Finnfrostille, saksalais- ja 
thaimaalaisyritykset toimittavat Inex Partnersille, thaimaalaisyritys myös 
Ruokakeskolle. 

rekisterinumeron ja aluksen nimen. Kaikilla yrityksillä on 

MSC-sertifi kaatti. Jos kala ei ole MSC- tai KRAV49-merkittyä, 

ruotsalaisyritys tarkastaa tehtaan itse. Myös saksalaisyritys 

tekee auditointeja. Ruotsalaisyritys valvoo LIS-kalastusta 

MSC:n ja IUU-asetuksen avulla. Saksalaisyritys vaatii kir-

jallisesti, että sen toimittajat seuraavat mustia listoja 

eivätkä osta LIS-kalaa. Thaimaalaisyritys luottaa alueelli-

seen kalastuksenhoitojärjestö RFMO:hon. Vain liettualais-

yritys sanoo, ettei pysty täysin valvomaan LIS-kalastusta 

tuotantoketjussaan. 

Sekä ruotsalais- että saksalaisyritys seuraavat WWF:n ja 

Greenpeacen luokituksia, mutta ruotsalaisen mukaan me-

riekosysteemeihin keskittyvän ICES:in ja EU:n kannat pai-

navat eniten. Ruotsalaisyrityksen mukaan kalateollisuuden 

viime Groundfi sh-foorumissa raportoitiin pohjakalojen 

kestävästä tuotosta. Saksalaisyritys on yksi suurimmista 

MSC-kalan ostajista, johon lukeutuu mm. yhdysvaltalai-

nen alaskanseiti. Saksassa jopa viidennes syödystä kalasta 

on alaskanseitiä. Useat populaatiot ovat laskeneet merkit-

tävästi, ja Greenpeace onkin vaatinut kalastuksen rajoit-

tamista puoleen 2009.50 Liettualaisyritys näkee vastuunsa 

lähinnä terveysmääräysten täyttämisessä. Thaimaalaisyri-

tyksen mukaan kansalaisjärjestöt etsivät kampanjoillaan 

myös rahaa, jolloin tieto kalakantojen todellisesta tilasta 

saattaa vääristyä. Se sanoo myös, että tonnikalakantojen 

vaihtelua on tulkittu väärin El Niño -sääilmiön vuoksi. Thai-

maalaisyritys pitää omaa vaikutusvaltaansa mitättömänä, 

vaikka yritys on maailman suurimpia tonnikalan jalostajia.

 Ruotsalainen Fair Trade Center tutki vuonna 2007 thai-

maalaisten kalatehtaiden työoloja. Sen mukaan kaikki 

kolme tutkittua tehdasta maksoivat työntekijöilleen mi-

nimipalkkaa, jolla on vaikea tulla toimeen. Kalankäsitte-

lijät työskentelivät vähintään 10 tuntia päivässä kuutena 

päivänä viikossa. Etenkin tonnikalasäilyketehtaissa useat 

niiden työntekijöistä olivat burmalaisia siirtotyöläisiä.51 

FinnWatchin tiedossa ei ole, kuuluiko kyselyyn vastannut 

yritys tutkittujen tehtaiden joukkoon.

52

49 http://www.krav.se, Ruotsin tunnetuin merkki ekologiselle ruoalle.
50 http://fi .wikipedia.org/wiki/Alaskanseiti
51 Report on Canned Tuna - The Working Conditions in the Global Industry 

(2007). Fair Trade Center. ( http://www.fairtradecenter.se/sites/default/fi les/
FTC_Tuna_1.pdf )

52 Sähköpostitse ja puhelimitse tehdyt kyselyt yrityksille ja niiden nettisivut
53 http://www.inoa.fi 
54 http://www.inoa.fi 

Jalostaja 
(konsernimaa)

Asiakkaat Liikevaihto 
2008 (M €)53

Hlöstö 
200854

Toimiala Vastaaminen Kalantoimittajat

Felix Abba (Norja) Päivittäistavara-
 kauppa, HoReCa

90,7 - Elintar-
 vikkeita

Vastasi 
kyselyyn

4 maasta (ei 
antanut nimiä)

Saarioinen (Suomi) Meira Nova, K-ryhmä 49,8 159 Elintar-
 vikkeita

Ei vastannut -

Findus Finland 
(Iso-Britannia)

Unicafe, Eurest, 
K-ryhmä, Finnfrost

35,9 N/A Elintar-
 vikkeita

Antoi 
haastattelun

Omat tehtaat ja 
alihankkijat (ei 
antanut nimiä)

Caternet Finland 
(Suomi)

Juvenes, Unicafe, 
K-ryhmä

17,8 86 Elintar-
 vikkeita

Ei vastannut -

Taulukko 4. Selvityksessä mukana olevat muut toimijat/jalostajat ja niiden kalantoimittajat
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Kalatuotteita valmistavat myös suuret elintarvikeyrityk-

set, joista kansainväliset Felix Abba ja Findus Finland vas-

tasivat FinnWatchin kyselyyn. Felix Abba valmistaa mm. 

anjovisfi leitä, silli- ja tonnikalasäilykkeitä ja mätitahnoja. 

Se kuuluu norjalaiseen Orkla-konserniin, johon kuuluu 

myös kuluttajamerkkitavara- ja kemianteollisuutta sekä 

investointitoimintaa. Findus on Euroopan johtavia pa-

kastetuotteiden valmistajia. Findus Finland on osa Findus 

Groupia, jonka omistus siirtyi 2008 sijoitusyhtiö Lion Ca-

pitalille. Felix Abba ja Findus Finland toimivat sekä vähit-

täiskauppa- että suurkeittiösektorilla.55 Noin 60 prosenttia 

Findus Finlandin liikevaihdosta tulee päivittäistavarakaup-

pa- ja  suurkeittiöpuolelta 40 prosenttia.

Felix Abba ostaa kalan Norjasta, Ruotsista, Suomesta 

ja Thaimaasta, muttei anna toimittajiensa nimiä. Orkla-

konsernilla on omia tehtaita useissa maissa, joista kalaa 

käsitellään Suomessa ja Ruotsissa. Felix Abban kalasta 95 

prosenttia on puoliksi norjalaista ja puoliksi thaimaalaista 

alkuperää. Finduksen tuotteita tulee 22 omalta tehtaalta 

Iso-Britanniasta, Ranskasta, Norjasta, Ruotsista ja Thai-

maasta ja alihankkijoilta. Kalasta 30 prosenttia tulee ali-

hankkijoiden tehtailta, joiden nimiä Findus ei myöskään 

anna FinnWatchille. Felix Abba ostaa raaka-aine- ja tonni-

55 www.felixabba.fi , www.fi ndus.fi 

kalaa vuosittain 800 tonnia. Finduksen Suomessa myytä-

västä pakastekalasta suurin osa on seitiä ja alaskanseitiä, 

joiden myynti on 1 400 tonnia. Suurkeittiöille yritys toimit-

taa turskafi lettä 10 tonnia vuodessa.

Felix Abba sanoo ostavansa raaka-aineensa vain tun-

netuilta toimittajilta. Yritys saa tiedot kalan alkuperästä 

kalastuslaivoittain Norjasta ja voi seurata norjalaisalus-

ten liikkeitä internetistä. Felix Abba auditoi kaikki kalan-

toimittajansa vähintään 2-3 vuoden välein. ”Tarkastukset 

tehdään tehtaissa. Useimmiten katselmuksissa kuitenkin 

mennään vielä edelliseen ketjun osaan, näin pääsemme 

hyvin lähelle itse kalastusta”, sanoo Felix Abban edustaja. 

Myös Findus Finland kertoo tuntevansa kalan alkuperän ja 

kalantoimittajansa, jotka on sertifi oitu yhtiön omien vaati-

musten mukaan. Ne on kehitetty ulkopuolisten asiantun-

tijoiden kanssa. Kaikki vapaasti kasvaneet kalat pystytään 

jäljittämään pyydystäneeseen alukseen tai alusryhmään 

sekä kalastusalueeseen ICES:n mukaisesti. Kaikki Finduk-

sen omat tehtaat ovat BRC-sertifi oituja. Findus tarkkailee 

myös FAO:n kiintiöiden noudattamista ja pyyntitapaa. 

Felix Abban mukaan kaikki sen norjalaiselta toimitta-

jalta tuleva kala on MSC-sertifi oitua ja kalastetaan Norjan 

rannikolta. Joillain tuotteilla on myös Dolphin Safe -serti-

fi kaatti. Finduksella on useita MSC-kalatuotteita. Sen vä-

hittäiskauppavalikoimasta villikalaa on yli 90 prosenttia. 

Finduksen lohikuutiot ovat Atlantinlohta, ja turska tulee 

Koillis-Atlantilta ja Barentsinmereltä (62. leveysasteen 

pohjoispuolelta). Finduksen Atlantinlohi perataan ja jalos-

tetaan lohikuutioiksi Thaimaassa, josta se viedään laivalla 

Ruotsiin. Työ tehdään Thaimaassa manuaalisesti, jolloin 

kalasta saadaan kahdeksan prosenttia enemmän lihaa 

talteen kuin koneellisesti Norjassa. Findus Finland kertoo 

kuluttajille pakkauksissa tai nettisivuillaan, mistä kala on 

peräisin. ”Kaikki Finduksen käyttämät kalat ovat vastuulli-

sia ja kestäviä, mikä perustuu yrityksen omiin kriteereihin”, 

sanoo Finduksen edustaja. Felix Abballa on myös käytös-

sään konsernin ”tietotaito” eettisyyteen ja ympäristöön 

liittyen. Findus Finland lopetti syyskuussa 2009 MSC-mer-

kityn Jemenin rannikolta vapakalastetun keltaevätonnika-

lan ostot vähäisen menekin vuoksi.

Liikakalastus uhkaa myös keltaevätonnikalaa. 55-kiloinen yksilö jalos-

tamossa.  © Greenpeace / Paul Hilton
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Kalakantojen kestävyydestä ollaan huolissaan, mutta kala-

ostoja ei olla vähentämässä. Suurimmat henkilöstöravin-

tolat ja hankintayhtiöt ovat ottaneet käyttöön kalaostojen 

vastuullisuuspolitiikkoja. Lähes kaikki vastanneet henki-

löstöravintolat, päivittäistavarakauppaketjut ja niiden 

hankintayhtiöt olivat huolissaan kalakantojen kestävyy-

destä ja liikakalastuksesta. Silti yksikään niistä ei kerto-

nut suunnittelevansa kalaostojen vähentämistä. Toisaalta 

mitä lähemmäs kalastusta mennään, sitä pienempi huoli 

tuntui olevan. Kyselyyn vastanneet kotimaiset ja ulko-

maiset kalatukkurit ja -jalostajat vakuuttivat, että niiden 

kalat tulevat pelkästään kestävistä kannoista, muutamaa 

poikkeusta lukuun ottamatta. Fazer Amicalla, Sodexolla, 

Eurestilla sekä S-ryhmän ja K-ryhmän hankintayhtiöillä ja 

Tuko Logisticsilla on omat vastuullisuuspolitiikat ja -kritee-

rit. Niitä ollaan parhaillaan ottamassa käyttöön tai ne on 

otettu käyttöön parin viime vuoden aikana.     

Ympäristöjärjestöjen punaiset listat tunnetaan, ja osa 

niillä olevista kalalajeista on poistettu tai ollaan poistamas-

sa valikoimista. WWF:n ja muiden ympäristöjärjestöjen 

punaiset listat ovat tunnettuja sekä henkilöstöravintola- 

että päivittäistavarakaupan alalla. Henkilöstöravintoloista 

Fazer Amica, Sodexo ja Juvenes välttävät WWF:n punaisen 

listan kaloja. Unicafen mukaan jo hinta estää harvinai-

sempien lajien ostot. Myös suuret hankintayhtiöt kertoi-

vat pyrkivänsä välttämään WWF:n punaisen listan kaloja. 

S-ryhmä on linjannut pois eniten lajeja (ml. Itämeren 

turska, kelta- ja sinievätonnikala, puna-ahven, ankerias). 

K-ryhmä on vähentänyt ainakin turskan-, tonnikalan- ja 

miekkakalanostojaan. Suomen Lähikauppa ei vastannut 

kysymykseen, mutta sen kalantoimittajista Tuko Logistics 

on lopettamassa puna-ahvenen oston ja Finnfrost kelta-

evätonnikalan oston 2010 aikana. Finnfrostin mukaan esi-

merkiksi turskan kysyntä on Suomessa vähentynyt viime 

vuosina kestävyysongelmien takia. 

Kalan alkuperää kysytään kaikilla tasoilla, tosin ei aina 

kirjallisesti. Lähes kaikki vastanneet yritykset sanoivat ky-

syvänsä kalan alkuperää (alkuperä- eli jalostusmaa, laji, 

kalastusalue, pyyntitapa). Henkilöstöravintoloista Fazer 

Amica, Sodexo ja Eurest vaativat alkuperätiedot aina kirjal-

lisesti. Osa ravintoloista luotti pitkälti kalantoimittajiinsa. 

Kaupparyhmittymien hankintayhtiöt vaativat omille merk-

kituotteille ja maahantuontituotteille kirjalliset tuotespe-

sifi kaatiot ja auditoivat itse osan jalostuslaitoksista BSCI:n 

mukaisesti. Vain S-ryhmän Meira Nova ja liettualaistukkuri 

sanoivat suoraan, etteivät ne voi olla täysin varmoja kalan 

alkuperästä ja laillisuudesta. Tutkimusten mukaan laitto-

masti kalastetaan kuitenkin suuri osa esimerkiksi Välime-

ren ja Tyynenmeren tonnikalasta. WWF:n saamien tieto-

jen mukaan osa suomalaisista kala- ja sushiravintoloista 

käyttää vielä kaikkein uhanalaisinta sinievätonnikalaa, 

mutta tämän selvityksen puitteissa sinievätonnikalan vä-

littäjiä ei tullut esille (tai ne eivät vastanneet kyselyyn).  

Henkilöstöravintolat ja kaupan ala hankkivat kalaa pää-

asiassa suurilta hankintayhtiöiltä, jotka puolestaan hank-

kivat kymmeniltä koti- ja ulkomaisilta kalatukkureilta ja 

-jalostajilta. Suuri osa kalasta maahantuodaan ulkomailta. 

Henkilöstöravintolat ostavat kalan suoraan kotimaisilta 

kalatukkureilta- ja jalostajilta tai suurtalousmyyntiin kalaa 

välittäviltä hankintayhtiöiltä. Päivittäistavarakaupan ryh-

mittymät ostavat kalan pääasiassa tytäryhtiöiltään, joihin 

lukeutuvat em. hankintayhtiöt. Kauppa on ketjuuntunut-

ta. K-ryhmällä oli eniten kalan alihankkijoita, S-ryhmällä 

toiseksi eniten. Tuorekala on peräisin kotimaisilta tukuilta 

ja maahantuojilta, pakastekalasta noin puolet ja säilyk-

keistä lähes kaikki hankitaan pääasiassa EU-maiden ja 

Norjan, mutta myös useilta Kaakkois-Aasian ulkomaisilta 

toimittajilta. Kymmenisen kotimaista kalatukkua kattaa 80 

prosenttia kalatukkuyritysten markkinoista.      

Kalatuotteiden MSC-ympäristömerkki on hyvin tunnet-

tu henkilöstöravintola- ja kaupan alan keskuudessa, mutta 

huonosti tunnettu suomalaisten kuluttajien keskuudessa. 

Lähes kaikki vastanneet yritykset tunsivat kalan MSC-ym-

päristömerkin. Fazer Amica, Sodexo ja Eurest kertoivat 

ostavansa MSC-merkittyä kalaa ja selvittivät sen osuuden 

lisäämistä. Ne eivät kuitenkaan paljastaneet nykyisiä osto-

määriään. Sekä S-ryhmän että K-ryhmän hankintayhtiöt 

myivät MSC-kalaa ja halusivat lisätä sen määrää valikoi-

missaan. Niiden mielestä MSC-merkittyä kalaa on kui-

tenkin toistaiseksi varsin vähän tarjolla. Vain ”hyvin” pieni 

osa Finnfrostin ja vastanneiden kotimaisten tukkureiden 

kalasta on MSC-merkittyä. Finnfrost mainitsee syyksi 

merkin huonon tunnettuuden ja menekin kuluttajien kes-

kuudessa. Ne voisivat tarjota enemmänkin MSC-tuotteita. 

Esimerkiksi Findus Finland joutui lopettamaan MSC-kelta-

evätonnikalan ostot vuonna 2009. Kyselyyn vastanneilla 

ulkomaisilla yrityksillä oli MSC-sertifi kaatti: se on tunne-

tumpi ja suositumpi muualla Euroopassa.        

Avoimuus oli keskimäärin hyvä, mutta väheni huomatta-

vasti kalatukkuja ja -jalostajia kohden. FinnWatchin kyse-

lyyn vastasivat lähes kaikki henkilöstöravintolat ja suuret 

päivittäistavarakaupan ja suurtalousalan hankintayhtiöt. 

Sodexoa lukuun ottamatta ne kaikki antoivat FinnWatchil-

le kalantoimittajiensa nimet. Henkilöstöravintolat, SOK:n 

Meira Nova ja Suomen Lähikauppa antoivat nimet julkisik-

si. Kotimaisista kalatukuista ja -maahantuojista kyselyyn 

vastasi vain muutama, joista osa antoi myös kalantoimit-

tajiensa nimet. Ulkomaisista kalantoimittajista kyselyyn 

vastasi viisi, joista thaimaalaisjalostaja toimitti tiedot myös 

pyyntivaltioistaan. Ei mikään niistä eivätkä suuret elintar-

vikejalostajatkaan (Felix Abba ja Findus Finland), paljasta-

neet kalantoimittajiaan. Elintarvikejalostajista Saarioinen 

ja Caternet Finland eivät vastanneet kyselyyn.

Johtopäätökset
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Lähteet

Puhelin- ja sähköpostihaastattelut välillä 
lokakuu 2009 – maaliskuu 2010. 

Henkilöstöravintolat:
Avecra Oy: Tommi Pylkkänen, ruokatuotepäällikkö, 

sähköposti

Eurest Finland Oy: Pertti Grönfors, purchasing manager, 

sähköposti ja haastattelu

Fazer Amica Oy: Leena Räsänen, ostopäällikkö & Jiri 

Luoto, ostopäällikkö, sähköposti 

Juvenes-Yhtiöt Oy: Päivi Jousmäki, ravintolatoimenjohta-

ja, sähköposti 

Sodexo Oy: Aino Pajukangas, communications manager 

& Hanna Savin, purchasing manager, sähköposti   

UniCafe Oy: Sari Mönkölä, hankintapäällikkö, sähköposti

Päivittäiskauppaketjujen hankintayhtiöt:
Finnfrost Oy: Tapio Partanen, sähköposti

Kesko Oyj: Ulla Rehell, kehitysjohtaja (yhteiskuntavastuu), 

sähköposti

Meira Nova Oy: Eero Raappana, kaupallinen johtaja, 

sähköposti

Ruokakesko Oy: Matti Kalervo, tuotetutkimuspäällikkö, 

sähköposti

SOK: Lea Rankinen, vastuullisuuspäällikkö, sähköposti

Suomen Lähikauppa Oy: Maija Mäki, valikoimapäällikkö & 

Carl-Erik af Forselles, valikoimapäällikkö, sähköposti ja 

puhelinhaastattelu

Tuko Logistics Oy: Pirjo Heiskanen, laatupäällikkö, sähkö-

posti ja puhelinhaastattelu

Kalatukkurit- ja jalostajat: 
Calasta Oy: Harri Westerlund, myyntipäällikkö, sähköposti

Chipsters Food Oy: Reijo Vainionpää, ostopäällikkö, 

sähköposti

Felix Abba Oy: Johanna Salenius, purchasing manager, 

sähköposti     

Findus Finland Oy: Ville Suojoki, key account manager & 

Timo Aaltonen, markkinointipäällikkö,  sähköposti ja 

haastattelu

Hätälä Oy: Riku Isohätälä, toimitusjohtaja, 

puhelinhaastattelu 

Kalatukku E. Eriksson: Mika Nordström, ostopäällikkö & 

Mika Jääskeläinen, varatoimitusjohtaja,  sähköposti ja 

puhelinhaastattelu

Asiantuntijat: 
Greenpeace International: Sari Tolvanen, oceans cam-

paigner, puhelinhaastattelu

Greenpeace Nordic: Staff an Danielsson, kampanja-

vastaava & Dima Litvinov, kampanjavastaava, 

puhelinhaastattelu

WWF Suomi: Sampsa Vilhunen, meriohjelman päällikkö, 

puhelinhaastattelu

LIITE 1: Yrityksille lähetetyt kysymykset

1. Keneltä ostatte kalan?

2. Missä muodossa ostatte kalaa? 

3. Osuudet?

4. Paljonko vuodessa ostatte kalaa kaikkiaan?

5. Kysyttekö kalan alkuperää?

6. Mistä saatte tietää kalan alkuperästä?

7. Onko teillä siitä mustaa valkoisella? Miten varmistatte, että kala on peräisin tietystä maasta, merestä, että se on kestä-

västi kalastettu, ja että se ei ole laitonta? Mitä asiakirjoja, sertifi kaatteja  yms. vaaditte?

8. Oletteko huolissanne kalakantojen kestävyydestä, liikakalastuksesta tai kalanpesusta?

9. Tunnetteko kalan MSC-merkin?

10. Entä muita kalastukseen liittyviä merkkejä ja sertifi kaatteja?

11. Onko kalan toimittajillanne MSC-sertifi kaatti tai se tulossa?

12. Ostatteko muuta kuin MSC-sertifi oitua kalaa?

13. Hoituvatko työolot ja palkkaus MSC-sertifi kaatilla?

14. Uskotteko, että kalastuslaivojen ja kalatehtaiden työolot ja palkkaus ovat kunnossa?

15. Oletteko käynyt kalastuslaivoilla/kalatehtailla/jalostamoissa? Missä?

16. Minkälainen vaikutus kalastuksella on paikallisyhteisöihin alkuperämaissa? Negatiivinen? Positiivinen? Miksi?

17. Miten pitkälle vastuunne mielestänne yltää toimitus- ja tuotantoketjussa?

18. Pystyttekö kuvaamaan ketjun omalta osaltanne? Kuvatkaa se tähän:

19. WWF sanoo, että kolmannes kalasta on peräisin laittomista lähteistä. Miten varmistatte ja tarkistatte, ettei käyttä-

männe kala ole tällaista?
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