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JOHDANTO

Edellinen maaseutustrategia on vuodelta 2007. Tämän 
jälkeen maailma on muuttunut paljon. Digitalisaatio ja tie-
toliikenneyhteydet ovat kehittyneet ja muuttaneet asiointi- 
ja tuotantoympäristöä. Merkittävämpänä muutoksena 
maaseudulle on EU:n uusi rakennerahastokausi sekä val-
mistelun alla oleva maakuntauudistus. Uudistuksen myötä 
kuntatason palveluista siirtyvät maatalouslomituksen, maa-
seutuhallinnon ja maaseudun kehittämistehtävien henkilös-
tö maakunnan palvelukseen. Kuntatasolla ollaan huolissaan 
muutoksen aiheuttamista vaikutuksista. Kalajoen maaseutu 
ja maatalous on perinteisesti ollut vahvaa. Henkilöstöre-
surssin siirtymisen myötä on uhkana, että kuntatasolle ei 
enää jää käytännön toimijoita. Yhtenä maaseutustrategian 
lähtökohtana on valmistautua maakuntauudistukseen siten, 
että käytännön toimet maaseutuasumisen ja maaseudun 
kehittämisen osalta toimivat myös alueuudistuksen jälkei-
sessä tilanteessa. 

Maaseutustrategian tavoitteena on valmistautua maakun-
tauudistukseen sekä kohdentaa kaupungin kehittämistoi-
menpiteet, kehittämisresurssit ja kehittämisvarat siten että 

Kalajoki säilyy jatkossakin vahvana ja voimakkaana maaseu-
tualueena. Maatilojen kehittämisen uudelleen ajattelu ja 
organisointi tulee tehdä paikkakuntatasolla.  
   
EU:n uudesta rakennerahastokaudesta 2021-2027 tie-
detään tällä hetkellä seuraavaa: Maatalouden on tehtävä 
enemmän töitä ympäristö- ja ilmastohaasteiden eteen. 
Vaaditaan ratkaisuja ilmaston, vesien- ja ympäristötoimien 
osalta. Huomio kiinnitetään päätoimisiin viljelijöihin, kuiten-
kin degressio uhkaa leikata suurilta tiloilta. Erityishuomiota 
tulee nuoriin viljelijöihin ja uusiin alalle tuleviin. On huomi-
oitava varautuminen EU:n uuden rakennerahastokauden 
tukien leikkauksiin. Rahoituskehys tulee muuttumaan 
Brexitin myötä, mahdollinen leikkaus noin 5 % tukipilareihin 
1 (markkinointituet yms.) ja 2 (maaseudun kehittäminen). 
Yhteisen maatalouspolitiikan kokonaisrahoituksesta saattaa 
leikkautua jopa 15 %, joten tilojen kannattavuus nousee 
erittäin merkittäväksi tulevaisuuden kannalta.
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Nykytila
  
Kalajoella on 299 maatilaa (2018). Tilakohtainen peltoala 
on keskimäärin 56,46 ha, kun se on Pohjois-Pohjanmaalla 
keskimäärin 54,32 ha. Kalajoki on voimakasta kotieläin-
tuotannon sekä perunantuotannon aluetta: 

 

Maatilojen tulot ovat 53,35 milj. € (2017). Maatalouden 
myyntitulot ovat 28,59 milj. €. Maatalouden myyntitu-
lojen osuus on Pohjois-Pohjanmaalla keskimäärin 40 %. 
Maakuntatasoon verrattaessa Kalajoen osalta myyntitulo-
jen osuus poikkeaa tästä selvästi, ollen 54 %. Koko maassa 
myyntitulojen osuus on keskimäärin 34 %. Myyntitulojen 
keskimääräistä korkeampi osuus kertoo tuotannon voimak-
kuudesta ja volyymista. 
 

MAATALOUS, YLEISTÄ 

Tuotannon % osuus 
vrt. maakunnan tuotantoon

  Maito    
  Naudanliha    
  Sianliha   
  Ruokaperuna

Maito on merkittävin tuotannonala tuoden suurimman 
osan myyntituloista. 

 

Viljelijöiden ikärakenne on keskimääräistä nuorempaa:

Tilalukumäärän vähentyessä on tilakohtainen myyntitulo 
kasvanut reilut 20 000 € / tila vuodesta 2010:
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Maatilojen tulojen jakautuminen

  Myyntitulot 28,59 m€    
  Tulotuet 15,01 m€
  Sivuansiot 7,48 m€    
  Metsätulot 2,26 m€
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Kalajoen myyntitulot €/ tila ja 
tilalukumäärän kehitys 2011–2017

  Maito 10,22 m€   
  Naudanliha 4,03 m€
  Sianliha 5,77 m€    
  Peruna 7,40 m€  
  Viljat 1,06 m€

Myyntitulojen jakautuminen
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Myyntitulojen kehittymisessä viimeisen kymmenen vuoden aikana näkyy etenkin 
sianlihan-, naudanlihan-, ja perunantuotannon voimakas kehitys. 

Kalajoen maatalouden kehittämisessä edelleen on vaikutet-
tava rakenteellisten ratkaisujen edistämiseen. Kilpailukykyä 
on edelleen lisättävä ja vastaavasti vaikutettava ilmasto- ja 
ympäristötoimien haasteisiin. 

Kalajoen tilusrakenne on erittäin hajanainen ja aiheuttaa 
kustannuksia tiloille. Etäisyydet lohkolta toiselle lisäävät lii-
kennöintiä tiellä, kuluttavat aikaa ja lisäävät ilmastopäästöjä.

Luonnonmukainen tuotanto
Kalajoella luonnonmukaista tuotantoa harjoittaa 22 tilaa, 
eli 7 % tiloista. Luomutiloilla on viljelyksessä 1 347 ha, eli 
8 % Kalajoen peltopinta-alasta. Pohjois-Pohjanmaalla on 
kaikkiaan 461 (10%) luomutilaa, joilla on viljelyksessä 243 
335 ha (15%). Kalajoen luomupinta-alasta on reilut 60 % 
nurmella. 

Viljelyala kasveittain

  Vehnä 566
  Ohra 4728
  Kaura 1261
  Seosviljat 359
  Valkuaiskasvit 344
  Peruna 1497

  Avom. vihannekset 63
  Marjat 89
  Nurmet 6979
  Suojavyöhyke 321
  Kesannot 466
  Muut 144

Kalajoen myyntitulot tuotannonaloittain, milj. €
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Urakointipalvelut
Rakennekehitys, tilakoon kasvu ja vaikeutuneet  tuotannon 
kannattavuushaasteet ovat lisänneet urakointipalveluiden 
käyttöä. Kotieläintilat ovat ulkoistaneet peltoviljelytöitä 
voidakseen tehostaa kotieläinosaamista.
 
Kalajoen maaseutukyselyn (2014) perusteella noin kol-
manneksella tiloista oli suunnitelmissa urakointipalveluiden 
käytön lisääminen, tarjoaminen tilan ulkopuolelle sekä 
koneyhteistyön kehittäminen. 

Kalajoella on useita koneurakointiin keskittyneitä maaseu-
tuyrityksiä, jotka tarjoavat traktori- ja muuta koneurakoin-
tia Kalajoella. Osalla näistä on kapasiteettia urakoida myös 
laajemmalla alueella. 

Muut tuotantomuodot
Kalajoella harjoitetaan lisäksi kananmunantuotantoa, lam-
mastaloutta ja hevostaloutta.

Maatilamatkailu, Green Care toiminta 
ja virkistys- ja luontomatkailupalvelut
Maatalous ja matkailu eivät ole täysimääräisesti hyödyntä-
neet toisiaan. Tähän olisi Kalajolla erinomaiset mahdollisuu-
det. Bed&Breakfast tyyppisille tiloille olisi kysyntää paitsi 

majoitusmuotona, myös elämysmatkailuna. Tällöin saataisiin 
edistettyä myös maaseudun imagomarkkinointia. 

Green care toiminnalle on Kalajoella luontaiset edellytyk-
set. Hevostaloudella on Kalajoella vahva perintö ja kulttuuri. 
Varsinkin hevostalouden kehittymisen näkymät ovat kasva-
vat green care toiminnassa ja matkailussa, ratsastuksessa ja 
erityisesti maastoratsastuksessa, johon luontaiset olosuh-
teet ovat erinomaiset. 

Kalajoella on jo toteutuneita virkistys- ja luontomatkailu-
palveluita. Näiden kiinnostavuus on kasvussa. Palveluiden 
saatavuuden parantamiseksi sekä virkistys- ja luontomat-
kailu että Green Care ja maatilamatkailupalvelujen tiedot 
on hyvä kerätä yhteen palvelujen käyttäjien helposti saata-
ville ja yhteisen markkinoinnin mahdollistamiseksi.

Maaseutuyrittäjien jaksaminen
Voimakkaan rakennemuutoksen edetessä ja tilakokojen 
kasvaessa unohdetaan helposti ratkaiseva maaseutuyrit-
täjyyden osa-alue, jaksaminen. Maaseutuyrittäjyyden 
jaksamisella on merkittävä vaikutus hyvin hoidettuihin 
maatiloihin ja eläinten hyvinvointiin sekä näiden kautta 
kannattavuuteen. Työterveyshuollon toimet eivät aina riitä 
havaitsemaan ja auttamaan tarpeeksi ajoissa. 

Jaksamisen tukemiseksi on syytä perustaa paikallinen 
tukiryhmä joka koostuu maaseutuyrittäjien kanssa tiiviisti 
tekemisessä olevien tahojen edustajista. 
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Tavoite 2030
Kalajoen maatalous on merkittävä ja vahva elinkeino. Kes-
keisten tuotantosuuntien, maidon-, naudanlihan-, sianli-
han- ja perunantuotannon suhteelliset osuudet maakunnan 
ja valtakunnan tasolla vertaillessa vahvistuvat entisestään.  

Vuoteen 2030 mennessä tuotantomäärien ennakoidaan 
pysyvän samana tai jonkin verran kasvavan, vaikka maatilo-
jen määrän arvioidaan samaan aikaan vähenevän. Tilakoh-
taisen keskipinta-alan arvioidaan kasvavan 85 hehtaariin. 
Urakointipalveluiden käyttö on lisääntynyt ja lisääntyy 
entisestään varsinkin peltotöiden osalta.

Kalajoen vahvojen tuotantosuuntien myönteistä kehitty-
mistä edesautetaan. Yhteistyön ja kumppanuuksien vahvis-
taminen on ensiarvoisen tärkeää tulevan alueuudistuksen 
muutoksissa, koska yhteistyötahojen toimesta järjestetty 
maatilojen tuotantoneuvonta on ammattimaista. Kaupun-
gin rooli on järjestää asiantuntijuuden tuominen paikallisiin 
tilaisuuksiin.

Viljelijöiden ikärakenne säilyy keskimääräistä nuorempana.

Nykyinen keskimääräinen lohkokoko kasvatetaan 2,40 
hehtaarista 3,5 hehtaariin.
 
Ammattimaisen lisätyövoiman saatavuuden turvaaminen.

Kaupungin omissa hankinnoissa elintarvikehankinnoissa 
huomioidaan mahdollisimman pitkälle lähiruoka-ajattelu ja 
kotimaisuus.

Maankäyttö on tehostunut lisäpeltojen saantimahdollisuu-
den parannuttua maatalouden rakennekehityksen myötä.

Kalajoesta muodostuu suosittu alkutuotantoalan seminaa-
rien pitopaikka.

Pyritään lisäämään luomutuotannon määrää ja parannetaan 
lähiruoan saatavuutta. 

Kasvatetaan kuntalaisten tietoisuutta ja kiinnostusta lähi- ja 
luomuruoasta.

Maatilamatkailun ja green care toiminnan mahdollisuudet 
hyödynnetään ja hankkeistetaan. Kalajoesta muodostuu 
maakunnallisesti merkittävä green care toiminnan keskus. 
Kytkettynä maatilamatkailuun voidaan tarjota kokonaispa-
ketteja erilaisten tarpeiden ryhmille.

Toimenpiteet
• Maatiloille järjestetään vahvistetun sidosryhmätyös-

kentelyn ja uusien kumppanuuksien luomisen myötä 
yhteistyössä esim. neuvontajärjestön, lihatalojen, 
meijereiden, perunajalostajat, sekä rahoittajien kanssa 
koulutuspäiviä, infotilaisuuksia sekä pienryhmätoimin-
taa 4 kpl vuositasolla. Toiminta painottuu tuotannon 
tunnuslukujen merkityksen sekä niiden parantamisen 
vaikutukseen maatalouden kannattavuuteen. 

 
• Mikroyritysaktivaattori 

• Maatilojen sukupolvenvaihdosten edistäminen

• Kaavoituksen yhteensovittaminen maataloustoiminnan 
kehittämiselle

• Tilusjärjestely – ja peruskuivatushankkeiden aktiivinen 
hakeminen sekä vapaaehtoisten tilusvaihtojen tuki.

• Avustetaan tiloja käytännön järjestelyissä lisätyövoi-
man palkkaamiseen (lupa-asiat, sopimukset, eri toimi-
alojen sesonkityöntekijöiden yhteen saattaminen)

• Kalajokea markkinoidaan aktiivisesti alkutuotantoalan 
seminaaripaikkana

• Tilojen välinen verkostoituminen yhteistyön lisäämi-
seksi – pienryhmätoiminta

• Kaupunki ylläpitää tiiviin yhteyden ja yhteistyön tule-
van maakuntahallinnon kanssa eläinlääkäripalveluiden 
turvaamiseksi.

• Luonnonmukaiseen tuotantoon soveltuvien tilojen 
aktivointi.

• Green Care toiminnan ja maatilamatkailun rahoitus-
mahdollisuuksien selvittäminen ja yhteistyökumppa-
neiden aktivointi

• Kootaan yhteen tiedot jo olemassa olevista virkistys- ja 
luontomatkailupalveluista

• Selvitetään virkistys- ja luontomatkailupalvelujen 
kehittämisen mahdollisuudet

• Maaseutuyrittäjien jaksamisen tukemiseen ja seu-
rantaan tukiryhmän perustaminen ja pelisäännöistä 
sopiminen yhdessä työterveyshuollon ja muiden 
sidosryhmien kanssa.



8  |  Maaseutustrategia ja toimenpidesuunnitelma

Nykytila
Kalajoella on 87 maitotilaa (2018). Maidontuotanto on 
myyntulojen määrän suhteen merkittävin tuotantosuunta. 
Maidontuotannon osuus maatalouden myyntituloista on 
36 %. Koko maassa maidontuotannon osuus myyntitu-
loista on keskimäärin 41 %. Maidon myyntitulot olivat v. 
2017 10,22 milj. €. Kalajoen maitotilat tuottavat 26,3 milj. 
litraa maitoa (2017). Määrä on 7 % Pohjois-Pohjanmaan 
tuotetusta maitomäärästä. Tilakohtainen maitomäärä on 
lähes kaksinkertaistunut vuodesta 2006 samaan aikaan kun 
maitotilojen määrä on vähentynyt 42 %. 

 

Maitomäärän lisäys on tapahtunut navetoiden uusinta- ja 
peruskunnostusinvestointien, sekä lehmien keskituotoksen 
ja keskilehmäluvun kasvun kautta. Teknologian käyttö on 
lisääntynyt. Vuonna 2016 maitotiloista 15 % on käytössä 
lypsyrobotti. Pohjoismaissa vastaava luku on 18 %. Lypsyro-
bottitiloista viidenneksellä on käytössä kaksi robottia. 

Alue on maidontuotannolle suotuisaa, laajat viljelyaukeat 
mahdollistavat tehokkaan tuotannon ja alue on nurmen-
viljelyyn sopivaa. Maitotilat ovat lisänneet urakoitsijoiden 
käyttöä peltoviljelyssä ja erikoistuneet maidontuotantoon. 
Vuoden 2014 maatilakyselyn perusteella maitotiloista 
viidennes on palkannut tilan ulkopuolista työvoimaa. 

Joillakin Kalajoen alueilla on haasteita yhteen sovittaa mai-
dontuotannon ja erikoiskasvituotannon kehittymistä.

MAIDONTUOTANTO

Tavoite 2030
Kalajoella tuotettu maitomäärä säilyy vähintään ennallaan 
tai kasvaa hieman. 

Keskilehmäluku (kpl/ tila) kohoaa nykyisestä 36 lehmästä 
60 lehmään. Lehmien keskituotos ja – elinikäistuotos ovat 
yli maan keskiarvon. Maidontuotantotilat ovat ammattimai-
sesti johdettuja maaseutuyrityksiä, jotka ottavat toiminnas-
saan vastuun ympäristöstään. Toimialana maidontuotanto 
on houkutellut nuoria yrittäjiksi ja sukupolvenvaihdoksia 
tapahtuu riittävästi pitämään tuotantomäärän kasvutavoit-
teeseen verrattuna. Yhteiskunta arvostaa kotimaista mai-
dontuotantoa toimialana ja maaseudun elämän ylläpitäjänä. 
Maidontuotanto ja investoinnit ovat kannattavia, jolloin 
tilojen taloudenhallinta ja maksuvalmius pysyvät hallinnassa. 
Nurmiviljelyosaamisen merkitys maidontuotannon kannat-
tavuuteen tiedostetaan. 

Kalajoen maidontuottajat ovat osaavia ja alueella osa-
taan hyödyntää tarjolla olevat tukipalvelut johtamiseen ja 
tuotannon kehittämiseen. Tilojen välinen yhteistyö sekä 
urakointipalveluiden käyttö on yleistä. Maidontuottajien 
työhyvinvointia seurataan ja siitä huolehditaan. Maidosta 
50 % tuotetaan automaattilypsyllä.

Toimenpiteet

• Johtamisen ja talousosaamisen kehittäminen  
järjestämällä yhteistyötahojen kanssa koulutuspäiviä 
sekä tilakohtaista neuvontaa

• Tuotantomenetelmien kehittäminen, erityisesti 
tuotannon tunnuslukujen ymmärtäminen, analysointi, 
seuraaminen ja parantaminen. Peltoviljelyosaaminen.

• Osaamisen kehittämiseksi teema- ja koulutuspäiviä, 
asiantuntijapalveluiden tehostaminen tukitiimien ja 
pienryhmätoiminnan avulla.                                   
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Nykytila
Omavaraisuus naudanlihassa on Suomessa 80 %, joten 
tuotannon kasvulle on tilaa.

Lehmämäärän vähentyminen vähentää vasikoita. Lihantuo-
tannon lisäämiseksi tarvitaan emolehmätiloja. 

Naudanlihan osuus maatalouden myyntituloista on Kala-
joella ja Pohjois-Pohjanmaalla 14 % ja koko maassa keski-
määrin 11 %. Naudanlihan myyntitulot olivat vuonna 2017 
4,03 milj. €, Kalajoella tuotettiin vuonna 2017 1,35 milj. kg 
naudanlihaa. Määrä on 11 % Pohjois-Pohjanmaalla tuote-
tusta naudanlihasta.
 
Kalajoella oli vuonna 2018 yhteensä 27 naudanlihantuotan-
totilaa. Naudanlihatilojen määrä on 9 % alueen maa tiloista. 

Nautatilojen eläinmäärä on vuonna 2017 noin 7 000 nau-
taa. Kokonaiseläinmäärä on vähentynyt noin 10 % vuodesta 
2006. Poikkeuksena tästä on emolehmien osuus, joka on 
kasvanut 52 %. 

Pohjoisen tuen rajoite hidastaa tilojen laajenemista. 

NAUDANLIHANTUOTANTO

Tavoite 2030
Kuluttajat arvostavat kotimaista naudanlihaa. 

Tuotantoa kasvatetaan eläinmäärän lisäyksellä, kohotta-
malla teuraspainoja liharoturisteytysten tehokkaammalla 
käytöllä. 

3–5 kpl uusien emolehmätilojen syntyminen. 

Toimenpiteet
• Johtamisen ja talousosaamisen kehittäminen  

järjestämällä yhteistyötahojen kanssa koulutuspäiviä

• Tuotantomenetelmien kehittäminen tuotannon  
tunnuslukujen avulla. Pienryhmätoiminta ja  
koulutuspäivät

• Asiantuntijapalveluiden käytön tehostaminen

• Pienryhmäkoulutusta emolehmätuotannosta  
kiinnostuneille   
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Nykytila
Kalajoen sianlihantuotanto on voimakasta. Sianlihan myyn-
titulot ovat Kalajoella 20 % maatalouden myyntituloista. 
Koko maassa sianlihan myyntitulot ovat keskimäärin 12 % 
ja Pohjois-Pohjanmaalla 6 % maatalouden myyntituloista. 
Sianlihan myyntitulot olivat vuonna 2017 5,77 milj. € mikä 
on 41 % koko Pohjois-Pohjanmaan sianlihan myyntituloista. 

Kalajoella tuotettiin 3,9 milj. kiloa (2017) sianlihaa, mikä on 
39 % Pohjois-Pohjanmaan alueella tuotetusta sianlihasta. 
Sianlihantuotanto on kasvanut voimakkaasti viimeisen 
kymmenen vuoden aikana. Sianlihan hinnanlaskusta huo-
limatta sianlihan myyntitulot ovat lähes kolminkertaistu-
neet vuoden 2006 2,2 miljoonasta eurosta vuoteen 2016 
mennessä reiluun kuuteen miljoonaan euroon.  

Sikataloutta harjoittaa vuonna 2018 14 tilaa. Tiloista reilulla 
puolella tuotantomuotona on lihasikojen kasvatus. 

Sikatilojen määrä on vähentynyt vuodesta 2005 38 %. Sa-
maan aikaan eläinmäärä on kasvanut 11 500 siasta reiluun 
15 000 sikaan eli 39 %. 

SIANLIHANTUOTANTO

Tavoite 2030
Kalajoella sikatilojen koko kasvaa tuotantosuunnan tavan-
omaisessa tahdissa ja  vuosituotanto on 4,2 miljoonaa kiloa. 
Tuotannon kannattavuus on saatu kestävälle tasolle.      

Toimenpiteet
• Johtamisen ja talousosaamisen kehittäminen  

järjestämällä yhteistyötahojen kanssa koulutuspäiviä

• Tuotantomenetelmien kehittäminen tuotannon  
tunnuslukujen avulla. Pienryhmätoiminta ja  
koulutuspäivät

• Asiantuntijapalveluiden käytön tehostaminen
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Nykytila
Kalajoen perunanviljely on voimaperäistä. Maatalouden 
myyntituloista perunan myyntitulot ovat toiseksi merkit-
tävin maidon jälkeen. Perunan myyntitulot vuonna 2017 
ovat 26 % maatalouden myyntituloista. Koko maassa 
muiden kasvien, johon peruna luetaan rahavirtatilastossa, 
osuus myyntituloista on keskimäärin koko maassa 14 % ja 
Pohjois-Pohjanmaalla 7 %.
 
Kalajoen perunan myyntitulot vuonna 2017 ovat 7,40 mil-
joonaa €, mikä on 35 % Pohjois-Pohjanmaan perunanvil-
jelyn myyntituloista. Peruna-ala vuonna 2018 on 1 497 ha, 
josta pääosa 1 205 ha ruokaperunaa. Pohjois-Pohjanmaan 
ruokaperunasta pääosa tuotetaan alueella, sillä Kalajoen 
ruokaperuna-ala on 61 % koko Pohjois-Pohjanmaan ruoka-
peruna-alasta. Siemenperunan tuottamisen osalta rooli on 
pienentynyt.

Perunatiloja on vuonna 2018 41 kpl. Kaikki perunantuo-
tantomuodot mukaan lukien tilakohtainen peruna-ala on 
36,51 ha. 

PERUNANVILJELY

Kalajoen peltopinta-alasta perunantuotannossa on 9,3 %. 
perunantuotannossa. Perunatilojen käytössä oleva pinta- 
ala on pääosin perunantuotannossa. 

Tavoite 2030
Kalajoki on alueellisesti ja valtakunnallisesti merkittävä 
perunantuotantoalue, jolla tuotetaan laadukasta ruoka-
perunaa. 

Perunan lajittelu- ja kuorintajätteiden tehokas hyödyntä-
minen. 

Toimenpiteet
• Johtamisen ja talousosaamisen kehittäminen  

järjestämällä yhteistyötahojen kanssa koulutuspäiviä 
sekä pienryhmätoimintaa
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Nykytila
Avomaan vihannesten ala Kalajoella on yhteensä 63 ha. 
Tästä eri kaaleja on 28,89 ha. Näistä kyssäkaalin ja savoijin-
kaalin osuudet ovat maakunnallisessa ja valtakunnallisessa 
vertailussa parhaimmat. Niiden osuus maakunnan pinta- 
alasta on 100 % ja koko maan alasta Kyssäkaalin osuus 14 % 
ja savoijinkaalin 18,7 %

Pääosa avomaanvihannesten tuotannosta on Kalajoella: 

 

Näiden lisäksi merkittävä avomaanvihannesten osa maa-
kunnan tuotannosta on punakaalilla (41,81 %), keräkaalilla 
(22 %) ja porkkanalla (11,95 %)

Marjanviljely
Marjanviljelyssä on Kalajoella 89 ha, josta suurin osa 
herukkaa. Pinta-alallisesti eniten on mustaherukkaa 75 ha. 
Maakunnallisesti vertailtaessa pääosa herukan viljelystä on 
Kalajoella.

Kalajoella viljojen pinta-ala on 6 949 ha, josta 28 % on 
kasvinviljelytilojen tuotannossa.

MUU KASVINVILJELY

Tavoite
Tavoitteena on avomaanvihannesten ja marjanviljelyn pinta- 
alojen ja osaamisen kasvattaminen / lisääminen

Viljelykierron mahdollistaminen

Edistetään uusia tuotantomahdollisuuksia, esim. sirkkatuo-
tanto, elintarvikekauran viljely, mauste- ja värikasvit

Jatkojalostusyritys

Toimenpiteet
• Lohkovaihtojen edistäminen

• Elintarvikekauran sekä mauste- ja värikasvien tuotanto-  
ja jalostusmahdollisuuksien aktivointi

100

100

100

100

95

100

100

100

  Kyssäkaali 2,22 ha
  Savoijinkaali 1,00 ha
  Salaatti (Lactuca) 8,01 ha
  Kiinankaali 0,69 ha

  Kukkakaali 11,84 ha
  Parsakaali 3,68 ha
  Puna- ja keltajuurikas 16,95 ha
  Kesäkurpitsa 0,14 ha

Avomaanvihannekset, osuus 
maakunnan tuotannosta   Mustaherukka 75,01 ha

  Punaherukka 8,03 ha
  Valkoherukka 1,34 ha

  Vadelma 1,05 ha
  Mansikka 1,74 ha
  Karviainen 0,28 ha

38,54

78,27

89,33

9,44
1,35

71,79

Marjanviljely, osuus maakunnan 
tuotannosta % 
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Nykytila

Kalajoella on metsätalousmaata n. 75.000 ha, josta lähes 
puolet turvemaita. Niistä noin  70 % on ojitettu. Metsien 
kasvunlisäyksestä kaksi kolmasosaa on ojituksen ansiota.

Metsien kokonaiskasvu on n. 250.000 m3.  Vuosittainen 
hakkuumäärä on 165.000 m3 (v.2016), kestävän hakkuu-
määrän ollessa 215.000 m3. Vuosittaiset metsänmyynti-
tulot Kalajoella ovat n. 5,8 milj. €.

Kehitysluokkajakauma
• taimikot   18 %
• nuoret kasvatusmetsät  41 %
• varttuneet kasvatusmetsät 29 %
• uudistuskypsät  12 %

Suometsien kasvukunnosta ja kunnostusojituksista on 
huolehdittu pääosin hyvin.

Työlaji    ha/v
Metsänviljely   300
Taimikon varhaisperkaus  200
Taimikonhoito   300
Nuorenmetsänhoito  350
Kunnostusojitus   300
Kasvatuslannoitus   350
Metsäteiden peruskorj. km  50

Alueella on omaa puutavaran jalostusteollisuutta, joka on 
erikoistunut järeämmän puutavaran sahaukseen. Puu-
haketta hyödynnetään lämmityksessä mahdollisuuksien 
mukaan.
                                                                                               

Tavoite 2030
Kalajoen alueen metsänomistajista pääosa on yksityisiä 
metsänomistajia, joiden metsänhoidollisiin toimenpiteisiin 
Kalajoen kaupunki ei voi suoraa vaikuttaa. Metsätalouden 
osion tavoitteet ja toimenpiteet ovat yhteistyössä metsä-
alan toimijoiden kanssa edistettäviä kohteita.

Metsien hyödyntäminen
Puun käyttöä alueella lisätään kestävästi. Hakkuumahdolli-
suudet pyritään hyödyntämään täysimääräisesti luontoar-
vot ja metsämaan hiilensidontakyky huomioon ottaen. Ai-
nespuun hakkuiden ohella lisätään metsäenergian käyttöä.

Metsien hoito
Metsien metsänhoidollista tilaa parannetaan. Taimikon hoi-
dossa panostetaan erityisesti varhaishoitoon. Varhaishoito 
pyritään tekemään vähintään puolessa taimikoista. Ensi-
harvennukset tehdään ajallaan. Metsänuudistamisen laatua 

METSÄTALOUS
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parannetaan muokkaus- ja viljelymenetelmiä kehittämällä 
sekä sopivalla puulajivalinnalla. Erityistä huomiota kiinnite-
tään suometsien kokonaisvaltaiseen hoitoon, jolla voidaan 
parantaa kustannustehokkuutta. Suometsäalueet hoidetaan 
kerralla kuntoon siten, että taimikonhoito, tarvittavat hak-
kuut, lannoitukset, ojalinjojen raivaus ja kunnostusojitukset 
ketjutetaan yhdeksi kokonaisuudeksi.

Työlaji          tavoite ha/v
Metsänviljely   400
Taimikon varhaisperkaus  400
Taimikonhoito   500
Nuorenmetsänhoito  500
Kunnostusojitus   700
Kasvatuslannoitus   350
Metsäteiden peruskorj. km    80

Metsänhoitopalvelujen saatavuus ja metsänomistajien 
investointivalmius metsänhoitoon ovat kunnossa. Metsien 
hiilensidontakyvystä huolehditaan pitämällä metsät hyvässä 
kasvukunnossa. Asianmukaisista vesiensuojelutoimenpi-
teistä huolehditaan kaikkien metsätaloustoimenpiteiden 
yhteydessä.

Metsät ovat aktiivisessa, taloudellisesti, ekologisesti ja sosi-
aalisesti kestävässä ja monipuolisessa käytössä.

Metsien virkistyskäyttö
Metsät ovat kuntalaisille voimaantumisen lähde. Metsien 
käsittelyssä huomioidaan metsien muut käyttömuodot, 
joita ovat esim. metsästys, marjastus, sienestys, ulkoilu- ja 

muu maastoliikunta. Olemassa olevista luontopoluista ja 
reitistöistä huolehditaan ja edistetään uusien rakentamista. 
Metsäkulttuurin tallentamista edistetään ja sitä tehdään 
tunnetuksi.

Toimenpiteet
• puretaan ensiharvennusrästit ja harvennushakkuut 

tehdään ajallaan

• hoidetaan taimikot oikea-aikaisesti, panostaen  
erityisesti varhaishoitoon

• huolehditaan suometsien hoidosta

• pidetään alempiasteinen tieverkosto kunnossa 

• kehitetään metsien omistusrakennetta

• edistetään metsäomistajien välisiä yhteishankkeita

• lisätään tilakohtaisten metsäsuunnitelmien kattavuutta

• edistetään kestäviä metsänhoitotapoja ja  
vesiensuojelutoimenpiteitä

• lisätään lasten ja nuorten metsätietoisuutta 

• edistetään metsien opetus- ja virkistyskäyttöä



15  |  Maaseutustrategia ja toimenpidesuunnitelma

Nykytila
Ns. laajan Keski-Pohjanmaan alueelta tulee noin neljännes 
koko maan turkistuotannosta. Kalajoen osuus ko. alueen 
tuotannosta on yli kolmannes ja koko Suomen tuotannosta 
noin kymmenesosa. Kalajoen nahkatuotos myyntikaudella 
2015/2016 oli noin 200 000 minkin ja noin 180 000 
ketun ja supin nahkaa. 

Valtaosa nahkatuotannosta myydään huutokaupalla Saga 
Furs Oyj:n kautta. Myynnin kokonaisarvo ko. myyntikau-
della Saga Furs Oyj:n kautta oli 14,6 miljoonaa. Turkisnah-
koja tuottavia tiloja Kalajoella oli 66 kpl.

Tuotantomäärät ovat tilalukumäärän lievästä laskusta huo-
limatta pysyneet viime vuosina ennallaan ja tilojen määrän 
lasku on tasaantunut.

Turkistuotanto työllistää Kalajoella itse tarhaajien lisäksi pal-
kallista työvoimaa tarhoilla ja rehunvalmistuksessa ja muissa 
tarhauselinkeinoa tukevissa palveluissa. Elinkeinon arvioitu 
työllistävä vaikutus on 500 hlötyövuotta.

Alueen turkistarhat on siirretty pois pohjavesialueilta ja 
häkit ja muut rakenteet on muutettu vastaamaan nykyisiä 
lakisääteisiä vaatimuksia. Kaikki turkistilat on sertifioitu.

Kalajoen kaupunki järjestää turkistarhauksen neuvontapal-
velut yhteistyössä lähialueen kuntien ja muiden alan orga-

nisaatioiden kanssa. Sen lisäksi turkiselinkeinon kehittämi-
sessä tehdään tiivistä maakuntien välistä ja valtakunnallista 
yhteistyötä.

Kalajoella on oma rehukeskus ja turkisten esikäsittelylaitos 
QFox Oy, jonka lopputuotteena saadaan korkean osaa-
misen ja uusimman teknologian ansiosta huippulaadukas 
ketun- ja suomensupinnahka. 

Minkit on jo useamman vuoden voinut niin halutessaan 
lähettää nahkottavaksi esim. Kaustiselle toimivalle FurFix 
Oy:lle ja työvaihe on täysin ulkoistettu.

Kalajoen kaupunki kuten aiemmin myös Himanka ovat 
kuntina voimakkaasti tukeneet turkistuotannon kehittymi-
sedellytyksiä. Sopivia tarhausalueita on hankittu sekä oltu 
mukana turkistarhausta tukevissa hankkeissa. Turkislannan 
käsittelyn kehitystyötä on toteutettu Bioarvolanta- sekä 
Biohiili lannan arvon kohottajana turkistiloilla-hankkeissa. 
Biohiili-hankkeen tavoite on ollut löytää keinot ravinne- ja 
kaasupäästöjen vähentämiseksi turkistiloilla sekä kehittää 
turkislantapohjainen kasvualusta tuotteeksi

Eläinten hyvinvointiin keskittyvä WelFur osana sertifiointia 
ja sitä käytännössä toteuttavat Luova Oy:n henkilöstö on 
otettu hyvin vastaan jokaisella turkistilalla

Sukupolvenvaihdoksia ja tilakauppoja tehdään vuosittain ja 
toiminnassa olevat käyttökelpoiset tilat on kaikki hyödyn-

TURKISTALOUS
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netty tuotannossa. Yrittäjävaihdoksissa kaupungin neuvon-
tahenkilöstö ja asiantuntijat auttavat tuottajaa.

Tavoite 2030
Turkiselinkeinon imago on hyvä. Kaikilla turkistiloilla on 
voimassa oleva sertifiointi ja eläinten hyvinvointia mittaava 
WelFur-staus. Toimiva sertifiointijärjestelmä varmistaa 
turkiselinkeinon läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä. 

Turkistilojen määrän lievästä laskusta huolimatta tuotan-
tomäärät pysyvät ennallaan. Yhteistyö naapurikuntien 
ja alantoimijoiden kanssa pysyy vakiintuneessa tasossa. 
Turkisala on nuorille houkutteleva ala. Tarhaajien ja tar-
hatyöntekijöiden ikärakenne on samassa tasossa muihin 
aloihin verrattuna. 

Turkistilojen tuotantoteknologia on kehittynyttä. Suurim-
malla osalla tiloista on automaattinen ruokintajärjestel-
mä. Nahkontakeskukset hoitavat valtaosan turkistilojen 
nahkonnasta.
Nahkontakeskusten toiminta on ympärivuotista. Nahkon-
tapalveluiden lisäksi ne hoitavat turkistarhaajien lomi-
tuspalveluita ja omalta osaltaan vastaavat turkiseläinten 
jalostustoiminnasta ja muusta niille luonnostaan sopivista 
palvelutoiminnoista.

Kalajoki on valmis ottamaan vastaan myös muualta tulevia 
turkistarhaajia. Mahdollisia tulijoita voivat olla Suomesta 
sekä myöskin ulkomailta tulevat tarhaajat.

Turkistalouden kiertotalous on kunnossa. Turkistarhoilta 
tulevat jätteet käsitellään tarkoituksenmukaisesti ja ne 
hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Tuotteiden 
kaupallinen valmistus on aloitettu ja sitä kehitetään tarpeen 
mukaan.

Kaupungin oma hanketoiminta on aktiivista ja muukin alan 
hanke- ja tutkimustoiminta hyödynnetään alueella mahdol-
lisimman tehokkaasti.

Toimenpiteet
                                  
• tiedottaminen turkistarhauksesta

• sukupolvenvaihdosten edistäminen ja uusien yrittäjien 
rekrytointi

• yrittäjien osaamisen parantaminen ja koulutustarjon-
nasta huolehtiminen

• uusien tuotantomallien kehittäminen

• jalostusjärjestelmien kehittäminen

• jatkojalostuksen ja oheistuotteiden kehittäminen

• neuvontajärjestelmän jatkuminen

• kaavoitus

• kausityövoimasta huolehtiminen  

• alan hankkeet ja muut kehittämistoimenpiteet

• koulutustilaisuudet ja opintomatkat

• Kalajoen suoramarkkinointi ulkomaisille tuottajille
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Nykytila
Kalajoella on energian tuottamiseen merkittävää potentiaa-
lia useammalla uusiutuvan energian saralla. Metsäenergiaa 
on hyödynnetty pitkään energian tuotannossa. Lämpölai-
tosten lisäksi puuhake on ollut niin tuotanto – kuin asuinra-
kennusten lämpöenergian lähteenä. 

Teknisen kehittymisen myötä metsäenergian rinnalle on 
viimeisen kymmenen vuoden aikana etenkin asuinraken-
nusten osalta voimakkaasti lisääntynyt geoenergian käyttö. 
Poraustekniikka hyödyntämällä on paitsi omakotitalojen 
uudisrakentamisen yhteydessä, myös aikaisemman läm-
mitysmuodon vaihtamiseen yleistynyt maalämpö. Viime 
vuosina maalämpö on noussut varteenotettavaksi vaihto-
ehdoksi myös tuotantotilojen lämmitysratkaisuksi.    

Tuulienergian hyödyntäminen energian tuotantoon on 
Kalajoella ollut voimakasta rakennettujen tuulivoimapuis-
tojen, sekä valtion tukiratkaisujen myötä. Valtaosa Kalajoen 
alueelle suunnitelluista tuulivoimapuistoista on jo rakennet-
tu tai rakenteilla. Tällä hetkellä jo rakennettujen ja raken-
nusluvan saaneiden tuulivoimaloiden (109 kpl) yhteisteho 
on 368  megawattia. Tämän lisäksi suunnitteilla on 21 
voimalaa joiden yhteisteho on 105 megawattia.

Biokaasun tuottamisen osalta Kalajoella riittäisi hyödyn-
nettävää potentiaalia runsaasti. Voimakkaan alkutuotannon 
johdosta peltobiomassasta, nautakarjan, sikojen ja tur-
kiseläinten lannasta olisi teoreettisesti hyödynnettävissä 
valtava biokaasupotentiaali.  

Suomessa maatilakohtaisten biokaasulaitosten rakenta-
mista hidastaa heikko kannattavuus ja se, että ne on jätetty 
uusiutuvan energian syöttötariffijärjestelmän ulkopuolelle 
pieneen kokoon vedoten. Tästä johtuen Kalajoellakaan ei 
tilakohtaisia biokaasulaitoksia ole ollut yksittäistapauksia 
lukuun ottamatta. 

Uutena tuotantomuotona energian tuotantoon on noussut 
esille aurinkoenergian hyödyntäminen. 

Aurinkoenergian tuotanto perustuu valon määrään, joten 
Suomessa ja Kalajoella aurinkoenergian määrä on keskikesällä 
jopa suurempi kuin Keski-Euroopassa. Talvea kohti aurinkoe-
nergian saatavuus romahtaa. Kalajoella aurinkoenergiaa voisi 
kerätä tuotantorakennusten kattopinta-alan hyödyntämisen 
lisäksi soveltuvin osin peltoviljelyn yhteydessä.   

Tavoite 2030
Kalajoella hyödynnetään uusiutuvan energian tuotto- ja 
käyttömuodot tehokkaasti. Energiaratkaisuja tehdessä en-
sisijainen vaihtoehto on uusiutuvan energian käyttö. Myös 
kaupungin omissa kiinteistöissä

Metsäenergian käytön lisäksi geoenergialla ja tuulienergialla 
tuotetaan merkittävä osa tarvittavasta energiasta. Geo-
energian käyttö on lisääntynyt myös tuotantorakennusten 
lämmitysmuotona. 

Kalajoella on 1-2 keskitettyä suurempaa biokaasulaitosta ja 
vähintään yksi biokaasun tankkausasema.

Kalajoella on hybridivoimalaitos joka sisältää aurinkoe-
nergiakeskuksen, älykasvihuoneen sekä tutkimusaseman. 
Tutkimusasemalla on aurinkopaneelien ja biotalouden 
tutkimusosiot.

Kotimainen / lähienergiaomavaraisuus, myös liikennepolt-
toaineiden osalta

Energiantuotannosta muodostuu uusi tuotantosuunta 
maatiloille

Vähennetään fossiilisten raaka-aineiden käyttöä lisäämällä 
bioenergian ja muun uusiutuvan energian käyttöä

Lisätään biokaasun ja sähkön käyttöä liikenteessä

Toimenpiteet

• kaupungin aktiivisuus uusiutuvien energiamuotojen 
ratkaisujen edistämiseksi. 

• kaupunki hankkeistaa biotalouden sateenvarjohank-
keen koordinaattorin jonka tehtävänä on edistää 
yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa bio- ja kierto-
talouden kehittämishankkeita ja investointeja sekä 
niihin haettavia rahoituksia.

• Selvitetään tuontienergian käyttö 
( kiinteistöjen lämmitys öljyllä )

• Rakentamisessa ja kaavoituksessa huomioidaan  
lähienergian käyttö

ENERGIA
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Nykytila
Alueella toimii 22 aktiivista kylää ja kylätoimikuntaa. 

Yhteiskunnan ja tietotekniikan kehittymisen myötä asiointi 
ja asioiden hoitaminen on siirtynyt ja siirtymässä entistä 
enemmän digiaikaan. Asiointi tapahtuu enenevässä määrin 
verkkoasioinnin kautta. 

Asuminen ja asiointi edellyttävät nykyistä luotettavampia, 
parempia ja nopeampia yhteyksiä. Hyvät tietoliikenneyh-
teydet  kuuluvat tulevaisuudessa perusinfran ylläpitoon. 
Tällä turvataan asumisen ja yrittämisen edellytykset myös 
haja-asutusalueilla. Nykyiset mobiiliyhteydet ovat riittä-
mättömät jo tälläkin hetkellä. 

Alueella on parhaillaan meneillään kiinteän valokuituver-
kon aktivointi ja selvitysvaihe. Kiinteän valokuituverkon 
saaminen myös haja-asutusalueille on sekä työnteon, että 
asumisen edellytys. 

Kalajoen kaupunki on tukenut kylätoimintaa rahallisesti 
avustusten muodossa. Avustusten myöntöperiaatteet on 
rakennettu tukemaan kylien omaehtoisen toiminnan akti-
vointia. Perusavustuksen lisäksi on tuettu mm. tapahtumien 
järjestämistä, markkinointia ja pienimuotoisia investointeja. 
Suuremmat investoinnit on ohjattu Leader -rahoitukseen.

Leader – rahoitus on toiminut rahoituskanavana kylien 
kehittämistoimintaan. Kalajoelle ohjelmakaudella 2014 
- 2010 on myönnetty hankerahaa 34 hankkeeseen 523 
000 euron edestä. Leader- toiminta ja rahoitus tulee 
säilymään alueuudistuksessa. 

Tavoite
Vahvistetaan asumisen edellytyksiä. Pidetään peruspalvelut 
kohtuullisesti saatavilla. Ylläpidetään ja kehitetään kylien 
ympäristöä ja asumisviihtyvyyttä, jolloin kylät säilyvät elävi-
nä. Yhteisöllisyyden henki ja yhteistyön tahto säilyy korkea-
na. Tieverkosto ylläpidetään riittävässä kunnossa. Yksityis-
tieavustukset säilytetään vähintään nykyisellä tasolla. Kylien 
kehittämistarpeissa hyödynnetään hankerahoitusta, osuus 
Leader-rahoituksesta säilyy vähintään nykyisellään. Hyvät 
tietoliikenneyhteydet kuuluvat tulevaisuudessa perusinfran 
ylläpitoon. Kylien kansainväliset yhteydet lisääntyvät.

Kylien vetovoima asuin- ja työskentely-ympäristönä on 
houkutteleva ja etätyömahdollisuudet hyvät.

Toimenpiteet

• Maaseutupalvelut kutsuu vähintään 1-2 kertaa 
vuodessa kaikkien kylien edustajat koolle yhteiseen 
tapaamiseen. Tavoitteena on tiedottaa kaikille yhtei-
sesti kaupungin toimista koskien kyliä ja yhdistyksiä, 
informoida hankeasioista, tapahtumista, ottaa aloittei-
ta vastaan, kannustaa omaehtoiseen toimintaan sekä 
kuunnella kylien toiveita kaupungille 
 

• Valokuituverkon rakentaminen alueille, joissa riittävä 
määrä liittyjiä ja taloudellisesti järkevää

• Hankkeet kylien kehittämisen rahoitukseen

• Kehittämismäärärahat ja – resurssit

• Kylien tonttitarjonta ja tapahtumat mukaan kaupungin 
markkinointiviestintään

• Kyläavustusten kehittäminen – kannustavuus  
aktiiviseen toimintaan

KYLÄTOIMINTA JA 
MAASEUTUASUMINEN
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Nykytila
Kalajoen kaupunki on viljelijätukihallinnon osalta tehnyt 
sopimuksen maksajavirastotehtävien hoitamisesta maa-
seutuviraston kanssa. Kalajoen kaupunki on tehnyt Melan 
kanssa sopimuksen lomituspalvelujen järjestämisestä 
paikallisyksikön alueella, johon kuuluu Alavieska, Pyhäjoki, 
Merijärvi ja Kalajoki. 

Viljelijätukihallinnon kautta maksetaan vuosittain noin 16 
m€ viljelijätukia Kalajoelle.  Maatalouden investointituet 
vaihtelevat hieman vuosittain ollen noin 4 – 6 m€ välillä

Maaseutuhallinnon osalta toimintaa säätelee pitkälti laki 
maaseutuhallinnon järjestämisestä kuntatasolla, jonka 
perusteella nykyinen yhteistoiminta-alue on muodostettu. 
Tukihakemusten osalta painopiste on siirtynyt sähköiseen 
jättötapaan. Vuonna 2017 94 % tiloista jätti päätukiha-
kemuksen sähköisessä muodossa. Kehitys tähän on ollut 
voimasta viimeisten vuosien aikana. 

 

Kehitys lomituspalvelulain piiriin kuuluvien yrittäjien sekä 
lomituspäivien osalta on ollut tasaisesti laskeva, kuten 
se on myös maaseutuhallinnon asiakkaiden osalta. Kala-
joella yrittäjät käyttävät lomituspalvelua monipuolisesti. 
Lomituspalvelulaki säätelee oikeudet; miten, kuka ja millä 
perusteella lomituspalvelua voi saada. Lain uudistus 1.1.2016 
rajasi oikeuksia ja perusteita ja se vaikutti jonkin verran 
myös käyttöön. Kasvinviljelytilat jäivät pois sijaisapuoikeu-
den piiristä, joka heillä oli tähän saakka ollut kausiluoteisiin 
töihin, kuten perunan istutus ja nosto sekä vastaavat työt 
viljatiloilla. Sijaisavun perusteista poistuivat aikuiskoulutus 
ja MTK-n kokous. Näiden käyttö Kalajoella oli siihen saakka 
merkittävää. 

Seuraavissa taulukoissa on esitetty kehitys tilojen ja lomaan 
oikeutettujen yrittäjien sekä lomituspäivien osalta Kalajo-
ella. Lomituspäiviin sisältyvät sijaisapu, vuosiloma, tuettu 
maksullinen ja täysin maksullinen. Taulukoissa on mukana 
myös tarhaajat ja heidän lomituspäivät.

Myel-vakuutetun maatalousyrittäjän oikeus vuosilomaan 
on 26 pv vuodessa. Tuettua maksullista lomitusta on mah-
dollista käyttää 120 tuntia vuodessa. Sijaisapua voi saada 
työkyvyttömyyden johdosta tarpeen mukaan, perhevapai-
siin, varusmiespalveluun sekä joillakin muilla syillä. Tarhaa-
jien vuosilomaoikeus on 18 päivää ja lisävapaata on mahdol-
lista käyttää 120 tuntia.

VILJELIJÄTUKIHALLINTO- 
JA LOMITUSPALVELUT 
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Tavoite
Tulevaisuuden tavoite on säilyttää viljelijätukihallintopal-
veluiden ja lomituspalveluiden ja järjestäminen ja pysyvä 
toimipiste edelleen Kalajoella. Maakuntauudistuksen kanssa 
samaan aikaan on tulossa voimaan uusi lomituspalvelu-
laki. Näihin tulossa oleviin muutoksiin halutaan vastata ja 
varautua niin että meillä on myös jatkossa toimivat lomitus- 
ja viljelijätukihallinnon palvelut kuntatason toimipisteestä. 
Ensisijainen tavoite toiminnassa on järjestää viljelijätukihal-
linnon- ja lomituspalvelut tasapuolisesti ja lain mukaisesti 
koko alueen yrittäjille.

PÄIVÄT

  2014         2015         2016         2017

Lomituspäivien kehitys

13935 12055 10906 10724

Toimenpiteet
• Olemme mukana maakuntauudistuksen suunnittelussa.

• Toimimme maaseutuviraston, lomituspalvelulain,  
Melan ja ohjeiden puitteissa, samalla huomioiden 
kaupungin strategian ja ohjeistukset.

• Tavoitteiden toteutumista seurataan eri mittareilla 
kaupungin tilinpäätöksessä sekä Melan tuloskortilla.

• Huolehdimme henkilöstön koulutuksesta ja  
ammattitaidon ylläpitämisestä. Tiloilla nopeassa 
tahdissa muuttuvat olosuhteet ja uudet menetelmät 
vaativat myös lomittajien kehittymistä. 

• Teemme yhteistyötä eri tahojen ja yhteistyö-
kumppaneiden kanssa.

• Riittävä määrä ammattitaitoisia lomittajia sekä  
hallintohenkilöstöä.
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Nykytila
Kalajoen kaupunki on tukenut rahallisen avustuksen muo-
dossa maatilojen ja kylien kehittymistä. Avustusten myön-
tö- ja jakoperiaatteet on käsitelty maaseututoimikunnassa, 
jonka jälkeen kaupunginhallitus on ne vahvistanut. 

Avustusten myöntöperiaatteet on määritelty siten, että ne 
ovat kannustaneet sekä maatilojen, että kylien omatoimi-
seen kehittämiseen. 

Maaseutupalveluiden henkilöstö on hallintotöiden ohessa 
kuntatasolla vastannut maaseudun ja kylien kehittämises-
tä. Omana toimintona on hoidettu mm. tiedottaminen, 
organisointi ja tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen. 
Alueuudistuksen myötä käytettävissä ollut henkilöstöre-
surssi siirtyy maakunnan palvelukseen ja tässä yhteydessä 
on ratkaistava miten kehittämistoiminnot organisoidaan.

Tämä edellyttää eri vaihtoehtojen selvittämistä ja läpikäy-
mistä. Ensisijainen vaihtoehto on, että Kalajoen kaupungilla 
tai maaseudun kehittämisen liittyvällä organisaatiolla on 
käytettävissä henkilöstöresurssi vastaamaan maaseu-
dun kehittämistehtävistä. Muita vaihtoja ovat yhteistyö / 
ostopalvelu Kalajoen kaupungin ulkopuolisen organisaation 
kanssa tai mahdollinen yhteistyö maakuntaorganisaation 
kanssa. 

Tavoite
Kalajoen kaupungilla on alueuudistuksen jälkeenkin käytet-
tävissä riittävä henkilöstöresurssi, sekä avustusmääräraha 
huolehtimaan paikallistasolla maaseutuelinkeinojen ja kylien 
kehittymisestä. 

Maaseutustrategiassa on määritelty tavoitteet ja toimenpi-
teet, joilla maaseudun kehittymistä ohjataan oman kunnan 
näkökulma huomioiden. 

Tavoitteena rannikkoalueen maaseutuyksikkö Kalajoelle.

Toimenpiteet
• Kalajoen kaupungilla on joko rekrytoituna henkilö-

tasolla vastuuhenkilö jonka vastuualueeseen kuuluu 
maaseudun kehittäminen kokonaisuutena tai kehittä-
mispalvelu on osto- tai yhteistyösopimuksella kaupun-
gin ulkopuolisen organisaation toimesta.

• Yhteistyön lisääminen asiantuntijaorganisaatioiden 
kanssa.

Suunnitelman päivittäminen
Maaseutustrategia päivitetään vähintään valtuusto-
kausittain.

TUKIPALVELUT JA 
ORGANISOINTI


