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VIITE:  LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN LUONNOSTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI 

EUROOPAN UNIONIN YHTEISEN KALASTUSPOLITIIKAN KANSALLISESTA 

TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA (Dnro MMM018:00/2016) 

ASIA:  WWF Suomen lausunto 

 

 

WWF kiittää lausuntomahdollisuudesta ja toteaa asiasta seuraavaa: 

 

WWF:n näkökulmasta esityksen keskeinen sisältö liittyy Suomen kalastuskiintiöiden jakamiseen 

siirrettäviksi käyttöoikeuksiksi. WWF suhtautuu positiivisesti siirrettävien käyttöoikeuksien 

käyttöönottoon ja katsoo, että muutos voi parhaimmillaan auttaa kalastuksen kannattavuuden, 

saaliin jäljitettävyyden sekä kalastuksen valvonnan kehittämistä. WWF näkee ensiarvoisen 

tärkeänä, että siirrettäviin käyttöoikeuksiin siirtymisen ensisijaisiin tavoitteisiin kirjataan myös 

päämäärät kalastuksen ekologisen kestävyyden, saaliin jäljitettävyyden sekä kalastuksen valvonnan 

ja tiedonkeruun parantamisesta. 

 

Yleisenä kommenttina WWF toteaa, että lohenkalastuksen osalta tulee painottaa lohi- ja 

meritaimenstrategian tavoitteita lohikantojen monimuotoisuuden säilymisen varmistamisesta sekä 

valikoimattoman sekakantakalastuksen vähentämisestä. Näiden tavoitteiden osalta WWF pitää 

tärkeänä, että alkukaudesta vaeltavien suurten emokalojen pääsy jokiin turvataan ja että 

sekakantakalastuksen riskit heikoille lohikannoille pyritään systemaattisesti minimoimaan ajallisen ja 

alueellisen säätelyn kautta. Ajallisesta säätelystä ei siis voida luopua siirrettävien käyttöoikeuksiin 

myötä. WWF kuitenkin suhtautuu positiivisesti siihen, että nykyistä ajallista säätelyä kehitetään 

vastaamaan paremmin sekä kalastuksen kannattavuuteen että lohikantojen elvyttämiseen liittyviä 

tavoitteita. 

 

Pykäläkohtaisia kommentteja: 

 

7 § Suomen kalastuskiintiöiden vaihto muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden kanssa 

 

Muiden jäsenvaltioiden kanssa tehtävien kiintiöiden vaihtojen osalta tulee varmistaa, ettei 

kiintiövaihdoilla vaaranneta lohi- ja meritaimenstrategian tavoitteita lohen sekakantakalastuksen 

osalta. WWF katsoo, että lohikiintiötä ei tule vaihtaa niin, että vaihdoksen myötä riski heikoille 

lohikannoille kasvaisi. Myös kansallisissa kiintiövaihdoissa tulee noudattaa tätä päämäärää ja 

huolehtia siitä, ettei lohen pyynnin painopiste siirry Perämereltä kohti etelää, jossa kalastuksen riski 

heikoille lohikannoille on suurempi. Erityisesti lohikiintiöiden osalta kiintiöiden vaihdoista tulee kuulla 



 

 

myös muita sidosryhmiä kuin kaupallisten kalastajien edustajia. Erityisen tärkeää on kuulla 

tutkimussektorin näkemyksiä kiintiövaihdosten ekologisista vaikutuksista. 

 

12 § Suomen kalastuskiintiöiden jakaminen siirrettäviksi käyttöoikeuksiksi 

 

WWF näkee esityksessä monia positiivisia vaikutuksia ja kannattaa sitä, että lohen, silakan ja 

kilohailin kalastuksessa ammatinharjoittajille annettaisiin käyttöoikeus Suomen kalastuskiintiöihin. 

Tämän osalta WWF kannattaa kirjausta siitä, että ammatinharjoittaja saa käyttöoikeuden tiettyyn 

osaan Suomen kalastuskiintiöstä, mutta ei jatkossakaan omista kalavaraa. WWF katsoo, että 

pykälän tavoitteisiin tulee lisätä myös kalastuksen ekologisen kestävyyden ja saaliin jäljitettävyyden 

parantaminen sekä kalastuksen valvonnan helpottuminen. Tavoitteena tulee olla raportoimattoman / 

laittoman lohisaaliin pyynnin ja myynnin estäminen. 

 

15 § Siirrettävien käyttöoikeuksien voimassaolo ja niiden jatkaminen 

 

Pykälässä esitetään, että siirrettävät käyttöoikeudet olisivat voimassa kymmenen kalenterivuoden 

ajan. WWF katsoo, että 10 vuotta on pitkä aika ja siirrettävien käyttöoikeuksien toimivuutta olisi 

tarpeen arvioida ja tarvittaessa muuttaa lyhyemmällä aikajänteellä. Tämä on tärkeää erityisesti 

järjestelmän käyttöönoton alkuvaiheessa, sillä menettely on Suomessa uusi ja sen seuraukset 

voivat olla osittain vaikeasti ennustettavia. 

 

Lisäksi WWF pitää hyvänä ehdotusta siitä, että mikäli siirrettävän käyttöoikeuden haltija ei osoita 

kiinnostusta jatkaa toimintaansa järjestelmän mukaisesti, on perusteltua, että siirrettävät 

käyttöoikeudet palautuvat valtiolle. WWF kuitenkin huomauttaa, että kiintiöiden täysimääräinen 

hyödyntäminen ei sinänsä ole perusteltu tavoite. Poliittisesti päätettävät kalastuskiintiöt voivat ylittää 

yhteisen kalastuspolitiikan perusasetuksen tärkeimmän tavoitteen MSY-tason mukaisesta 

kalastuksesta, jolloin kiintiöiden täysimääräinen hyödyntäminen voi johtaa ylikalastukseen. WWF 

esittääkin, että kirjausta muutetaan siten, että tavoitteena on korkeintaan kestävän enimmäistason 

(MSY) mukainen hyödyntäminen. Lisäksi WWF huomauttaa, että lohi- ja meritaimenstrategiassa 

Tornionjoen ja Simojoen smolttituotannolle on asetettu 80 % minimitavoite 25 % riskitasolla ja sitä 

vastaava kutukantatavoite lohen määränä. Tämä tulee huomioida siirrettävien käyttöoikeuksien 

jaossa, sillä kiintiöiden täysimääräinen hyödyntäminen voi olla ristiriidassa lohi- ja 

meritaimenstrategiassa päätettyjen tavoitteiden kanssa. 

 

16 § Siirrettävien käyttöoikeuksien siirtäminen 

 

Pykälässä esitetään, että siirrettävää käyttöoikeutta ei saa siirtää, mikäli se johtaisi keskittymisen 

rajoittamiseksi asetetun siirrettävän käyttöoikeuden 150,00 promillen enimmäismäärän ylittymiseen. 

Ehdotus on perusteltu ja kannatettava, mutta WWF katsoo, että pykälään tavoitteisiin tulee lisätä 

myös lohi- ja meritaimenstrategian tavoite sekakantakalastuksen välttämisestä. Käyttöoikeuksien 



 

 

siirtämisessä tulee siis olla mukana myös alueellinen tarkastelu, jossa huolehditaan siitä, ettei 

lohenkalastuksen painopiste muutu sekakantakalastuksen näkökulmasta epäsuotuisaksi. 

 

18 § Toimijakohtaiset kalastuskiintiöt 

 

Pykälässä esitetään, että merialueelta pyydettyjen lohien ensimyynti olisi sallittu vain 

toimijakohtaisen kalastuskiintiön haltijalle ja että lohet olisi merkittävä elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskukselta saadun tunnisteen avulla siten, että voidaan tunnistaa kenen 

toimijakohtaisesta kalastuskiintiöstä lohi on peräisin. Merkinnällä pyrittäisiin myös vähentämään 

sääntöjen vastaista kalastusta ja kalan myyntiä. WWF pitää esitystä erittäin kannatettavana ja 

katsoo, että saaliin merkitseminen on olennaisen tärkeää koko järjestelmän toimivuuden kannalta. 

Lohisaaliin jäljitettävyyden ja laittoman/raportoimattoman lohisaaliin pyynnin ja myynnin estäminen 

tulee olla koko järjestelmän läpileikkaavana tavoitteena. WWF katsoo, että lohisaaliin 

jäljitettävyyden parantamisella voidaan myös olennaisesti vaikuttaa lohenkalastuksen imagon 

parantamiseen ja toivottavasti nostaa lohen arvostusta ja tuottajahintoja. 

 

19 § Toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden siirtäminen 

 

Pykälässä esitetään, että toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden osalta lähtökohtana on, että niiden 

haltija saa vapaasti siirtää ilman viranomaisen hyväksyntää toimijakohtaisen kalastuskiintiönsä 

kokonaan tai osittain toiselle toimijakohtaisen kalastuskiintiön haltijalle. WWF pitää kalastajien 

vapauden ja vastuun kasvattamista hyvänä, mutta katsoo, että viranomaisen tehtävänä on edelleen 

varmistaa sekakantakalastukseen liittyvien riskien minimoiminen sekä lohikantojen 

monimuotoisuuden turvaaminen.  
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