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Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan kokous 15.9.2016 

  

VIITE:  Kutsu asiantuntijakuulemiseen / HE 103/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle 

laeiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta 

sekä yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 

muuttamisesta 

 

ASIA:  WWF Suomen lausunto 

 

Asiantuntija: Matti Ovaska, Suojeluasiantuntija, WWF Suomi 

 

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. 

 

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. 

 

WWF pitää hyvänä, että esitysluonnosta on jatkovalmistelussa täydennetty säännöksillä, jotka estävät 

siirrettävän käyttöoikeuden ja toimijakohtaisen kalastuskiintiön siirtämisen Perämereltä eteläisimmille 

merialueille. WWF katsoo, että esitys ottaa nyt paremmin huomioon tavoitteet sekakantakalastuksen 

välttämisestä. Lisäksi WWF pitää hyvänä, että lausuntokierroksen jälkeen esityksen tavoitteissa on tuotu 

selkeämmin esille tavoitteet kalastuksen ekologisesta kestävyydestä ja MSY-tason mukaisesta kalastuksesta. 

 

Esityksen keskeisenä ongelmana WWF näkee, että useassa pykälässä tavoitteeksi mainitaan Suomen 

kokonaiskiintiön täysimääräinen hyödyntäminen. WWF huomauttaa, että kiintiöiden täysimääräinen 

hyödyntäminen ei sinänsä ole perusteltu tavoite, sillä poliittisesti päätettävät kalastuskiintiöt voivat ylittää 

yhteisen kalastuspolitiikan perusasetuksen tärkeimmän tavoitteen MSY-tason mukaisesta kalastuksesta. 

Tällöin kiintiöiden täysimääräinen hyödyntäminen voi johtaa ylikalastukseen. WWF esittää, että kirjausta 

muutetaan kautta linjan siten, että tavoitteena on korkeintaan kestävän enimmäistason (MSY) mukainen 

hyödyntäminen. Lisäksi WWF huomauttaa, että lohi- ja meritaimenstrategiassa Tornion- ja Simojoen 

smolttituotannolle on asetettu 80 % minimitavoite 25 % riskitasolla ja sitä vastaava kutukantatavoite lohen 

määränä. Tämä tulee huomioida siirrettävien käyttöoikeuksien jaossa ja lohenkalastuksen säätelyssä, sillä 

kiintiöiden täysimääräinen hyödyntäminen voi olla ristiriidassa lohi- ja meritaimenstrategiassa päätettyjen 

tavoitteiden kanssa. 



 

 

 

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. Erityisesti 

lohikiintiöiden osalta kiintiöiden vaihdoista tulee kuulla myös muita sidosryhmiä kuin kaupallisten kalastajien 

edustajia. Erityisen tärkeää on kuulla tutkimussektorin näkemyksiä kiintiövaihdosten ekologisista 

vaikutuksista. 

 

14 § Siirrettävien käyttöoikeuksien keskittymisen rajoittaminen 

 

Pykälässä esitetään, että avoimen kilpailun varmistamiseksi ja mahdollisesti syntyvän määräävän markkina-

aseman aiheuttamien kielteisten vaikutusten välttämiseksi yhdellä kaupallisella kalastajalla voi olla hallussaan 

enintään 200,00 promillea kutakin Suomen kalastuskiintiötä koskevista siirrettävistä ja ei-siirrettävistä 

käyttöoikeuksista. Ehdotus on tavoitteiltaan perusteltu ja kannatettava, mutta WWF pelkää, että 200,00 

promillea (20%) ei vastaa tätä tavoitetta, vaan voi johtaa kalan tarjonnan yksipuolistumiseen ja siltä osin 

kannattavan kalastus- tai jalostustoiminnan loppumiseen. WWF katsoo, että kalastusoikeuksien keskittymisen 

välttämiseksi keväällä 2016 lausunnolla ollut ehdotus (150,00 promillea) vastaisi paremmin pykälän tavoitteita. 

 

15 § Siirrettävien käyttöoikeuksien voimassaolo ja voimassaolon 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. 

 

16 § Siirrettävien käyttöoikeuksien siirtäminen 

 

Pykälässä esitetään, että silakan rysäkalastukseen oikeuttavaa siirrettävää käyttöoikeutta ei saa siirtää 

troolikalastuksessa käytettäväksi siirrettäväksi käyttöoikeudeksi. Lisäksi ehdotetaan, että siirrettävän 

käyttöoikeuden haltija, jonka kotipaikka on leveyspiirin 64°00´N pohjoispuolella, ei saa siirtää lohen 

kalastukseen oikeuttavaa siirrettävää käyttöoikeutta kaupalliselle kalastajalle, jonka kotipaikka on kyseisen 

leveyspiirin eteläpuolella.  

 

WWF pitää hyvänä, että ehdotuksessa on huomioitu silakan rysäkalastuksen toimintaedellytysten 

turvaaminen. Erityisen hyvänä WWF pitää sitä, että lohen siirrettävää käyttöoikeutta ei voida siirtää 

Perämeren alueelta Merenkurkkuun tai Selkämerelle, koska näillä alueilla on suurempi riski, että kalastus 

kohdistuu heikkoihin luonnonlohikantoihin. 

 



 

 

25 § Lohisaaliita koskevat erityismääräykset 

 

Pykälässä esitetään, että merialueelta pyydettyjen lohien ensimyynti on sallittu vain lohen toimijakohtaisen 

kalastuskiintiön haltijalle. Lohen toimijakohtaisen kalastuskiintiön haltijan on merkittävä myytävät lohet 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta saadun tunnisteen avulla siten, että voidaan tunnistaa, kenen 

toimijakohtaisesta kalastuskiintiöstä lohi on peräisin. Lisäksi pykälässä esitetään, että valtioneuvoston 

asetuksella voidaan säätää tietyllä alueella tai tiettynä aikana kaupalliselle kalastajalle sallittavan lohisaaliin 

enimmäismäärästä, lohisaaliin koostumusta koskevista rajoituksista sekä toimijakohtaisia kalastuskiintiöitä 

koskevista saaliin merkitsemismenettelyistä. 

 

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.  

 

Lisäksi WWF korostaa, että lohenkalastuksen säätelyssä tulee turvata alkukaudesta vaeltavien suurten 

emokalojen pääsy jokiin ja että sekakantakalastuksen riskit heikoille lohikannoille pyritään systemaattisesti 

minimoimaan ajallisen ja alueellisen säätelyn kautta. Esityksen mukaan ajallisesta ja alueellisesta säätelystä 

voidaan säätää valtioneuvoston asetuksella. Käytännössä tämä tarkoittaa lohiasetuksen uudistamista. 

Toistaiseksi lohiasetuksen uudistamisesta ei ole esitetty sidosryhmille ehdotusta, joten tällä hetkellä on 

mahdotonta arvioida, miten uudistus tulee muuttamaan ajallista ja alueellista säätelyä. WWF katsoo, että 

ennen lakiuudistuksen hyväksymistä sekä eduskunnalla että keskeisillä sidosryhmillä tulee olla mahdollisuus 

tietää, miten uudistettava lohiasetus tulee vaikuttamaan kalastuksen säätelyyn. 

 

WWF huomauttaa, että lohenkalastuksessa toimijakohtaiset kiintiöt voivat potentiaalisesti kannustaa 

valikoimaan saaliiksi suurempia saaliskaloja. Näin ollen WWF katsoo, että lohisaaliin koostumusta koskevissa 

rajoituksissa tulee varmistaa, että järjestelmä tekee lohisaaliin koostumuksella keinottelun mahdottomaksi. 

Tässä tavoitteen kannalta tärkeässä roolissa on lohisaaliiden tehokas seuranta. 

 

Maailman Luonnon Säätiö (WWF)  

Suomen Rahasto 

 

              
Jari Luukkonen     Matti Ovaska 
Suojelujohtaja     Suojeluasiantuntija 
 
 

Lisätietoja: 

Matti Ovaska, Suojeluasiantuntija, p. 040 7273149, matti.ovaska@wwf.fi  
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