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Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan kokous 4.2.2015 

  

VIITE:  Kutsu asiantuntijakuulemiseen - Valtioneuvoston kirjelmä (jatkokirje 1. 

MMM 14.01.2014, U 53/2011 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Itämeren lohikanta) 

ASIA:  WWF Suomen lausunto 

 

Asiantuntija: Matti Ovaska, Suojeluasiantuntija, WWF Suomi 

 

WWF kiittää lausuntomahdollisuudesta ja toteaa asiasta seuraavaa: 

 

Monivuotiset hoitosuunnitelmat ovat tärkein työkalu toteuttaa uutta Euroopan yhteistä 

kalastuspolitiikkaa. Itämeren lohikantojen monivuotisen hoitosuunnitelman tärkeimpänä 

tavoitteena tulee olla lohikantojen elvyttäminen biologisesti turvalliselle tasolle ja luoda näin 

edellytykset lohiluonnonvaran kestävään hyödyntämiseen. Olennaista on myös varmistaa, että 

hoitosuunnitelmat toteuttavat ja edistävät niitä linjauksia, joista Euroopan yhteisen 

kalastuspolitiikan uudistuksessa on yhteisesti sovittu. 

 

WWF katsoo, että valtioneuvoston esitys Suomen kannaksi luo hyvän pohjan kansalliselle 

kannan muodostukselle. WWF tukee esityksen perusajatusta siitä, ettei monivuotinen 

hoitosuunnitelma saa vaarantaa kansallisen lohi- ja meritaimenstrategian tai kalatiestrategian 

toteutusta. WWF pitää kannatettavana myös ehdotusta tarkastella kiintiöaluejakoa uudelleen 

sekakantakalastuksen haitallisten vaikutusten vähentämiseksi. Kuitenkin valtioneuvoston esitys 

pohjautuu suurelta osin olemassa olevien toimintatapojen jatkamiseen, eikä ota varsinaisesti 

kantaa Itämeren lohenkalastuksen ongelmakohtiin, kuten raportoimattomaan ja väärin 

raportoituun saaliiseen, tiedon puutteisiin sekä lohenkalastuksen vaikutuksista muihin lajeihin. 

 

Kalastuskiintiöt 

 

Kalastuskiintiöt ovat olleet ja tulevat myös jatkossa olemaan Itämeren lohenkalastuksen tärkein 

yksittäinen ohjauskeino. WWF korostaa, että lohen monivuotisessa hoitosuunnitelmassa tulee 

sitoutua Kansainvälisen merentutkimusneuvoston ICES:n tieteelliseen aineistoon perustuvien 

vuosittaisten kalastuskiintiösuositusten 100 prosenttiseen seuraamiseen. Lohen 

merikalastukseen ehdotetun 10 prosentin kalastuskuolevuusluvun sopivuutta ei ole arvioitu 

tieteelliseltä pohjalta, joten asia vaatii vielä jatkokäsittelyä. WWF pitää erittäin tärkeänä ja 

kannatettavana komission alkuperäisessä ehdotuksessa esitettyä kirjausta antaa komissiolle 

mahdollisuus muuttaa käytettyä kalastuskuolevuustasoa kannan tilan muutosten mukaisesti (7 

artikla, kohta 2). 



 

 

 

WWF suhtautuu myönteisesti valtioneuvoston ehdotukseen löytää yhteisymmärrys uusista 

kiintiöalueista, jotka paremmin soveltuisivat lohikantojen nykyiseen tilaan ja kansainvälisen 

merentutkimusneuvoston ICES:n arviointialueisiin. Toistaiseksi WWF ei osaa ottaa kantaa 

kumpi valtioneuvoston ehdotuksessa esitetyistä vaihtoehdoista on parempi, joten WWF katsoo, 

että tästä tulisi pyytää kommentit/lausunnot keskeisiltä tutkimuslaitoksilta. Valtioneuvoston 

tapaan myös WWF katsoo, ettei suhteellisen vakauden avaaminen ole lohikantojen suojelun 

kannalta tarkoituksenmukaisin toimintatapa, vaan olennaisempaa on löytää keinot nykyisen 

lainsäädännön sisältä, joilla sekakantakalastuksen haittavaikutuksia voidaan tehokkaasti 

ehkäistä. 

 

Kalastuksen valvonta ja tiedon keruu 

 

Kalastuksen valvonta on olennainen osa yhteisen kalastuspolitiikan toimeenpanoa. 

Lohenkalastuksessa riittävän ja uskottavan valvonnan merkitys on erityisen korostunut, sillä 

raportoimattoman ja väärin raportoidun lohisaaliin on arvioitu olevan mittavaa Itämerellä. Tämä 

on johtanut näkemyseroihin Itämeren lohivaltioiden kesken ja vaikeuttanut lohikantojen 

kestävää hallinnointia. Tästä huolimatta valtioneuvoston esitys ei ota kantaa lohenkalastuksen 

valvonnan tehostamiseen, vaan päinvastoin linjaa Suomen vastustavan Euroopan parlamentin 

ehdottamia muutoksia raportointivelvoitteisiin sekä suhtautuvan kielteisesti sellaisiin muutoksiin, 

jotka lisäävät kustannuksia tai hallinnollista taakkaa. WWF katsoo, että lohenkalastuksen 

valvonnan tulee olla yksi monivuotisen hoitosuunnitelman prioriteeteista ja valvonnan 

tehostamiseksi tulee YKP:n linjausten mukaisesti kehittää uusia ja kustannustehokkaita 

ratkaisuja. 

 

Valtioneuvoston esitys ei myöskään ota kantaa vapaa-ajankalastukseen liittyviin tiedon ja 

seurannan puutteisiin, vaikka vapaa-ajankalastus tullee tulevaisuudessa hyödyntämään yhä 

suurempaa suhteellista osuutta lohisaaliista. WWF katsoo, että monivuotisen hoitosuunnitelman 

tulee luoda myös vapaa-ajankalastukseen suositukset ja pelisäännöt, jotka asettaisivat 

minivaatimukset esimerkiksi vapaa-ajankalastuksen saaliin raportointiin ja kalastuksen 

seurantaan. WWF korostaa, että Euroopan yhteisen kalastuspolitiikan mukaisesti jäsenmaiden 

tulee varmistaa, että vapaa-ajankalastuksen ohjaus toteutetaan YKP:n tavoitteiden mukaisesti.  

 

Lohi-istutukset 

 

Lohi-istutuksilla vaikutetaan merkittävästi kalastettavissa olevan lohikannan kokoon, minkä 

johdosta istutuskäytännöistä ja istutettujen kalojen merkinnästä sopiminen on olennainen osa 

monivuotisen hoitosuunnitelman sisältöä. WWF ei tue valtioneuvoston kantaa jättää lohi-

istutuksen hoitosuunnitelman ulkopuolelle, vaan kannattaa komission ehdotusta, jonka 



 

 

tavoitteena on siirtyä mittavista vaelluspoikasistutuksista luonnonmukaisen lisääntymisen 

edistämiseen ja tukemiseen. WWF katsoo, että mittavat istutukset, jotka eivät tähtää 

luonnonlisääntymisen edistämiseen tai uhanalaisen lohikannan säilyttämiseen tulee lopettaa 

vähintään komission ehdottoman aikataulun mukaisesti. Tämä on myös linjassa Suomen 

kalatiestrategian, uuden kalastuslaki ehdotuksen sekä lohi- ja meritaimenstrategian 

periaatteiden kanssa. 

 

Meritaimen 

 

Monivuotisten hoitosuunnitelmien suunnittelussa painotetaan ekosysteemilähtöistä 

lähestymistapaa. Kansainvälisen merentutkimusneuvoston ICES:n, mukaan on 

epätodennäköistä, että nykyinen lohenkalastus vaikuttaisi laajemmin Itämeren ekosysteemin 

tilaan. Sivusaaliina saatavaan uhanalaiseen meritaimeneen lohenkalastus sen sijaan vaikuttaa 

merkittävästi. WWF esittää, että lohen ja meritaimenen alamitta tulee yhtenäistää ja asettaa 

vähintään 60 cm:iin koko Itämeren alueella. Tämä toimenpide parantaisi meritaimenten 

mahdollisuutta päästä lisääntymään ja vähentäisi alamittaisten lohien ilmoittamista virheellisesti 

ja tarkoituksenmukaisesti meritaimenina. Toimenpiteellä myös helpotettaisiin kalastuksen 

valvontaa. Lisäksi alamitan yhtenäistäminen olisi linjassa Suomen kansallisen lohi- ja 

meritaimenstrategian kanssa. 

 

Muut asiat  

 

Yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksessa ja monivuotisten hoitosuunnitelmien suunnittelussa 

keskeiseksi elementiksi on nostettu alueellistaminen ja paikallinen päätöksenteko. Tämä on 

periaatteena erittäin kannatettava, mutta toistaiseksi alueellistamismenettely BALTFISHin 

kautta on ollut hyvin suljettua, eikä korkeantason neuvotteluista ole tarjottu sidosryhmille 

juurikaan tietoja. Huonosti toteutettuna alueellistamismenettely voi vaikuttaa haitallisesti 

sidosryhmien vaikuttamismahdollisuuksiin etenkin niissä jäsenmaissa, joissa sidosryhmiä ei 

osallisteta kansalliseen kannanmuodostukseen. WWF katsookin, että läheisyysperiaatteen 

toteutumiseksi BALTFISHin toimintaa tulee kehittää avoimempaan ja osallistavampaan 

suuntaan. 

 

Maailman Luonnon Säätiö (WWF)  

Suomen Rahasto 

              
Jari Luukkonen    Matti Ovaska 
Suojelujohtaja    Suojeluasiantuntija 
 


