
 

WWF  

Lintulahdenkatu 10 

00500  HELSINKI 

 Puh: (09) 7740 100 

Faksi: (09) 7740 2139 

www.wwf.fi, www.panda.org 

 

  

 

 

 

 

 

    

        

 Maa- ja metsätalousministeriö    5.11.2018 

 

VIITE:  LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA KALASTUSLAIN 

MUUTTAMISEKSI (1598/01.01.2018) 

ASIA:  WWF Suomen lausunto 

 

WWF kiittää lausuntomahdollisuudesta ja toteaa asiasta seuraavaa:  

Nykyinen kalastuslaki astui voimaan vuoden 2016 alusta. Uuden esityksen tavoitteina on 
mainittu muun muassa kalastuslain seuraamusjärjestelmän tehostaminen entisestään ja 
uhanalaisiin kaloihin kohdistuvan laittoman kalastuksen tehokkaampi torjuminen sekä 
kalastuksen valvonnan tehostaminen ja sujuvoittaminen. 

 

Kalastuslain avaaminen tässä laajuudessa, ilman sidosryhmien mielipiteiden kuulemista ja 
mukanaoloa valmisteluissa sekä esitykseen vastoin kalastuslain ensimmäisen pykälän 
mukaisia tavoitteita olevien muutosehdotusten sisällyttäminen, nähdään erittäin huonona. 
Kalastuslain uudistusta ei ole myöskään sisällytetty Sipilän hallituksen hallitusohjelmaan, joten 
sen avaaminen pian sen valmiiksi saattamisen jälkeen ja ennen toimeenpanon valmistumista 
mm. alueellisten käyttö- ja hoitosuunnitelmien osalta, voidaan pitää huonona järjestelynä. Se 
vie resursseja lausuntoja valmistelevilta järjestöiltä, kalatalouden toimijoilta kuin 
virkamiehistöltä, joiden toivoisi voivan keskittyä lain toimeenpanon jouduttamiseen. Näin ollen 
WWF vastustaa kalastuslain avaamista varsinkin sen heikentämispyrkimyksien osalta, jotka 
näyttäytyvät poliittisina tavoitteita, eivät kalastuslain tarkoituksen mukaisina muutoksina. 

 

Jos hallituksen esitys kalastuslain uudistamisesta menisi kuitenkin eteenpäin, niin WWF esittää 
kalastuslain muutosehdotuksesta seuraavaa. 

  

Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta on joiltain osin oikean 
suuntaisia parannuksia ja sisältää kannatettavia kirjauksia ja tarkennuksia. Osa ehdotetuista 
muutoksista on pieniä teknisluonteisia korjauksia. WWF tukee erityisesti esitettyä uutta 
menettämisseuraamusta, jonka mukaan laissa säädettyjen uhanalaisten ja taantuneiden 
kalalajien osalta tulisi tiettyjen kalastusrikkomusten ja -rikosten yhteydessä tuomita 
menetettäväksi se arvo, joka kalalla on lajinsa edustajana. Tämän tarkoituksena on pyrkiä 
tehostamaan uhanalaisten ja taantuneiden kalalajien suojelua ja elpymistä. WWF vastustaa 
erityisesti verkkokalastusrajoituksen lieventämistä. Tämä on vahvasti myös ristiriidassa edellä 
mainitun menettämisseuraamuksen tavoitteiden kanssa. Voimassa olevan kalastuslain 
tarkoituksena, sen ensimmäisen pykälän mukaisesti, on ollut järjestää kalavarojen käyttö ja 
hoito parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon pohjautuen sosiaalisesti, ekologisesti ja 
taloudellisesti kestävällä tavalla, turvaten monimuotoisuus ja kestävä tuotto, kalakantojen 
luontainen elinkierto sekä kalavarojen ja muun vesiluonnon monimuotoisuus ja suojelu. 



 

 

Suuremman verkkokalastuspaineen mahdollistaminen ei ole sosiaalisesti, ekologisesti tai 
taloudellisestikaan kestävää kalavesien hoitoa. WWF muistuttaa, että kalastuslakiin kirjattu 
kahdeksan verkon vene- ja pyyntikuntakohtainen rajoitus oli jo itsessään kompromissi 
tilanteessa, jossa neljän verkon kiintiö sai merkittävää kannatusta. 

WWF ehdottaa, että kalastuslain 4 pykälää tulisi laajentaa entisestään kalastuslaissa ja -
asetuksessa käytettävillä termeillä. Kyseiseen pykälään ehdotetaan lisättäväksi sanojen 
pyydys, pyynti, pyydystäminen ja pyytäminen sekä pyyntikunta ja/tai venekunta tarkka suomen 
kielen mukainen merkitys. Esimerkiksi pyydystäminen voidaan ymmärtää siten, että kala 
pyydetään ja otetaan saaliiksi (kuten se on kalastuslaissa tarkoitettu) tai että kala pyydetään ja 
se on kalastajan hallussa mutta sen kohtaloa ei ole vielä päätetty (sekä vapauttaminen että 
saaliiksi ottaminen on vielä mahdollista) taikka että kalaa pyydystetään mutta kalaa ei ole vielä 
saatu kalastajan haltuun. Termien tarkempi selittäminen vähentäisi kalastuslakia lukevien 
mahdollisia tulkinta- ja ymmärtämisongelmia. 

 

Pykäläkohtaisia kommentteja: 

1. 4 § Määritelmät  

WWF pitää hyvänä koski- ja virta-alueiden määritykseen liittyviä muutosehdotuksia. 
Uuden luokittelun mukaan pienemmät virta-alueet rajautuisivat kuitenkin määritelmän 
ulkopuolelle. Myös pienet nivamaiset, veden pinnalta aaltoilevat, muttei voimakkaat tai 
pinnalta rikkoontuvat virta-alueet ja joissa ei välttämättä ole selvää niskaa tai 
loppuliukua, tulisi olla mukana koski- ja virta-alueiden määritelmässä. Tällaiset alueet 
voivat kuitenkin olla paikallisesti tärkeitä lohikalojen lisääntymis- ja poikasalueita, vaikka 
ne eivät kalastettavuudeltaan ole vaelluskalojen pyytämisen kannalta usein verrattavissa 
koskiin. Virta-alueiden nimistön kanssa tulee olla huolellinen, sillä esimerkiksi vuolle ja 
niva voidaan käsittää eri tavalla maantieteellisesti eri alueilla. Ehdotuksella ei kuitenkaan 
edelleenkään saada tarkasti määriteltyä koski- ja virta-alueen rajoja, sillä niskat ja 
loppuliu’ut ovat liukuvia käsitteitä. 

 

Kyseiseen pykälään uutena momenttina ehdotetaan lisättäväksi myös se, mitä 
pyydyksellä, pyynnillä, pyytämisellä ja pyydystämisellä sekä pyyntikunnalla suomen 
kielen mukaisesti tarkoitetaan. Tarkat edellä mainitut sanojen selitykset selventävät 
kalastuslain tulkintaan liittyviä ongelmia ja mahdollisia väärinymmärryksiä.  

 

2. 42 § Osakaskunnan kalastusoikeuden jakaminen 

WWF pitää hyvänä ehdotettua lisäystä osakaskunnan kalastusoikeuksien jakamiseen 
siten, että pyydykselle tai kalastustavalle asetettavan pyydysyksikköarvon olisi 
vastattava sen pyyntitehokkuutta suhteessa muihin pyydyksiin ja kalastustapoihin ja että 
pyydysten yksikköarvoja määrättäessä tulisi ottaa huomioon pyydyslajin tehokkuus 
suhteessa toisen pyydyksen tehokkuuteen. Eri pyyntitapojen tehokkuus voi vaihdella 
ajan ja paikan mukaan, mutta lähtökohtaisesti ajallisesti lyhyemmän aikaa vedessä 
oleva yksikoukkuinen viehe on tehokkuudeltaan huomattavasti pienempi kuin 



 

 

pidempään vedessä oleva 45 neliömetrin alalta pyytävä verkko (30 x 1,5 m). Lisäksi 
verkko pyytää monen kokoista kalaa silmäkokosäätelystä huolimatta sekä kalojen 
selviytyminen hengissä verkosta vapauttamisen jälkeen on huomattavasti heikompaa 
kuin yksikoukkuisesta vieheestä. Esityksessä ei ole kuitenkaan mainintaa siitä, kuka 
määrittää eri pyydyslajien tehokkuuden. 

 

3. 46 § Kielletyt kalastustavat, pyyntimenetelmät ja kalastusvälineet 

WWF näkee erittäin tärkeänä 46 pykälän 1 momentin 7 kohtaan ehdotetun tarkennuksen 
siitä, että vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueilla kiellettyä kalastuksessa olisi 
onginnan, pilkinnän ja harrilaudalla kalastamisen lisäksi luonnollisen syötin käyttäminen 
kaikessa kalastuksessa. ”Luonnolliseksi syötiksi katsottaisiin niin elävät kuin kuolleet 
luontaiset syötit sekä näiden osat. Tällaisia olisivat muun muassa kalastuksessa syöttinä 
usein käytetyt kalat, madot, toukat, katkat ja katkaravut”. Ehdotettu lisäys pykälään ei 
saa kuitenkaan olla tulkittavissa niin, että se rajoittaisi tai kieltäisi perhokalastuksessa 
käytettävien luonnollisten materiaalien käytön. Kiellettyihin menetelmiin ehdotetaan 
lisättäväksi myös keinotekoiset hajustetut syöttiaineet (kuten syöttitahnat). 
Vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueiden kiellettyihin kalastustapoihin, 
pyyntimenetelmiin ja kalastusvälineisiin tulee ehdottomasti lisäksi sisällyttää verkot ja 
muut seisovat pyydykset myös kalaväylän ulkopuolella (pl. rapu- tai nahkiaismerta). 
Pykälää ei voida pitää tältä osin toimivana, kun tiedetään em. kalastusmenetelmien 
pyyntitehokkuus ja mahdollisuudet vapauttaa kalat elävänä.   
 

4. 49 § Kaupalliseen kalastukseen tarkoitetut pyydykset 

WWF pitää hyvänä, että pyynti- ja venekunnan määritelmää selvennetään siten, että 
jatkossa käytettäisiin vain termiä pyyntikunta. Kalastuslakiin tulee kirjoittaa auki, mitä 
pyyntikunta tarkoittaa. Pyyntikuntaan kuuluvien henkilöiden selvittäminen on kuitenkin 
jatkossakin vaikeaa, sillä kalastuksenvalvojilla ei ole riittäviä työkaluja käytössä, eikä 
ehdotettu muutos siten, vastoin esityksen perusteluja, helpota valvontaa.  

 

Venekunta-termin jättäminen pois tarkoittaa myös sitä, että kun aiemmin eri 
pyyntikunnista/talouksista/ruokakunnista olevat ja saman venekunnan muodostaneet 
kaksi henkilöä saivat käyttää yhteensä 240 metriä verkkoa, niin saisivat he jatkossa 
käyttää yhteensä 480 metriä verkkoa. Ehdotettu muutos voisi paikallisesti lisätä 
huomattavasti kalastuspainetta, esimerkiksi uhanalaisten kalojen vaellusreiteillä. Sipilän 
hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on mainittu, että ”tehostetaan uhanalaisten kalalajien 
suojelua ja toimenpannaan kalatiestrategiaa”. Sallitun verkkomäärän kasvattaminen ei 
millään tapaa lisää uhanalaisten kalalajien suojelua, vaan päinvastoin. Esityksessä 
esitetyt perustelut vene- ja pyyntikunta termien tulkintaongelmilla, ovat todella huonot, 
eikä ne myöskään ole millään tapaa riittävä peruste verkkokalastuspaineen lisäämiselle. 
Lisäksi 49 pykälään ehdotettu muutos on ristiriidassa mm. esityksen pykälien 46 ja 119 
muutosehdotusten kanssa, joiden tavoitteena on uhanalaisten ja taantuneiden 
kalakantojen tilan suojelu ja parantaminen. 



 

 

 

Vuonna 2016 oli verkkoa käyttäneitä kalastajia luonnonvarakeskuksen tilaston mukaan 
340 000 henkilöä. Jos oletetaan, että kaksi henkilöä on aina kalastanut yhdessä ja he 
ovat käyttäneet yhteensä 240 metriä verkkoa, niin verkkojen yhteispituus Suomessa olisi 
40 800 km ja niiden yhteenlaskettu pituus yltäisi maapallon ympäri. Vaikka kuvattu 
tilanne on laskennallinen, se kertoo hyvin siitä, että verkkorajoitukset eivät 
nykyiselläänkään rajoita suurimman osan kalastajien kalastusta millään lailla, eikä ole 
mitään perusteita lieventää verkkomäärää koskevia rajoituksia. Varsinkin uhanalaisten 
vaelluskalakantojemme suhteen liiallinen verkkokalastus estää varsin tehokkaasti näiden 
kalakantojen elinvoimaisuuden palauttamista, ja kalastuslain tarkoituksen mukaista olisi 
lopettaa vapaa-ajan verkkokalastus (joka on globaalissa kontekstissa täysin 
poikkeuksellista), sen vapauttamisen sijasta. 

 

WWF ehdottaa, että suurin sallittu pyyntikuntakohtainen verkkomäärä saisi olla 120 
metriä. Nykyisen kalastuslain voimaantulon jälkeen on II ryhmän kaupallisten kalastajien 
määrä kasvanut aiemmasta II ja III luokan kuuluneiden ammattikalastajien määrästä 
noin 1 200 kalastajalla, joista kaksi kolmasosaa toimii sisävesialueilla. 
Verkkokalastusrajoituksia ei tule lieventää nykyisestä, sillä jo nykyisellään kalastajien on 
ollut helppoa ja edullista rekisteröityä II ryhmän kaupalliseksi kalastajaksi, mikä on 
mahdollistanut yli 240 verkkometrin käytön. Lisäksi kaupalliset kalastajat ovat 
velvoitettuja kalastuksestaan ja saaliistaan päiväkirjaa, mikä palvelee paremmin 
kalavesien tilan seurantaa sekä myös kalavesien hoitoon liittyvää suunnittelua.  

 

Verkkokalastus on suurin uhka uhanalaisten vaelluskalojen syönnösvaellusten aikana. 
Esimerkiksi Kallio-Nybergin ym. (2018) tutkimuksessa selvitettiin merkittyjen taimenten 
määriä siian verkkokalastuksessa Pohjanlahden alueella. Noin 70 % merkityistä 
taimenista saatiin saaliiksi verkoilla. Taimenten kuolleisuuden siian verkkokalastuksessa 
arvioitiin olevan vähintään noin 40 % sisältäen verkkoon kuolleet sekä verkosta 
vapauttamisen jälkeen kuolleet taimenet (Veneranta ym. 2018). Whitlockin ym. (2017) 
tutkimuksessa vapaa-ajan verkkokalastuksen arvioitiin olevan suurin yksittäinen 
merivaelteisen taimenen kalastuskuolleisuutta aiheuttava tekijä 40–50 %:n osuudella. 
Myös Sisä-Suomessa verkkokalastuksen aiheuttaman vaelluskalojen 
sivusaaliskuolleisuuden on arvioitu olevan erittäin suuri uhka vaelluskalakantojen 
elvyttämiselle (Syrjänen & Valkeajärvi 2010). Alaskassa punalohella tehdyssä 
tutkimuksessa arvioitiin, että jopa yli puolet verkosta vapautuneista lohista epäonnistui 
myöhemmin kutemisessa (Baker & Schindler 2009). Verkkokalastus ei myöskään valikoi 
saalista rasvaevän perusteella. Vastaavasti myös koukkupyydysten osalta sallittu 
koukkujen enimmäismäärä pyyntikuntaa kohden saisi olla 50 koukkua.  

 

Uutta kalastuslakiesitystä on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä ilman selkeää 
sidosryhmätyöskentelyä järjestöjen kanssa. Kalastuslakiesityksen yleisperustelujen 
kohdassa 3. Esityksen vaikutukset ei ole myöskään millään tapaa otettu huomioon tai 



 

 

arvioitu verkkokalastusrajoitusten lieventämisen vaikutuksia uhanalaisten kalakantojen 
tilaan. Tämä antaa viitteitä joko maa- ja metsätalousministeriön puutteellisesta tiedosta 
ja ymmärtämisestä verkkokalastuksen vaikutuksista erittäin ja äärimmäisten 
uhanalaisten vaelluskalakantojen tilaan tai siitä, että verkkokalastuspainetta yritetään 
lisätä välittämättä sen vaikutuksista.  

 

Pienikin verkkokalastuspaine voi oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan suoritettuna voi 
olla erittäin tuhoisaa villien lohikalojen harvoille vaeltaville yksilöille. Verkko valikoi saaliin 
vain osin koon puolesta, mutta se ei valikoi lajia. Verkkokalastusrajoitusten 
lieventäminen ei ole millään tapaa kestävää kalavesien hoitoa eikä myöskään 
kalastuslain ensimmäisen pykälän tavoitteiden mukainen. Kestävät, elinvoimaiset ja 
monimuotoiset kalakannat ovat myös kalastusmatkailun edellytys, ja ne lisäävät 
kalastusmatkailun liiketoimintaa. Verkkokalastus on kestävän ja monimuotoisen 
kalastuksen järjestämisen keskeisin ongelma ja verkkopyynti estää elinvoimaisen vapaa-
ajankalastuksen. Lukuisat järjestöt ja tuhannet vapaaehtoiset yksityishenkilöt kautta 
maan ovat viime vuosina tehneet yhä enemmän pyyteetöntä työtä uhanalaisten 
vaelluskalakantojen elvyttämisen puolesta. Osin tämän työn ja voimassa olevan 
kalastuslain mukaisten rauhoitusten ja tiukempien rajoitusten myötä, on 
vaelluskalakantojen tilaa saatu parannettua. Suuremman verkkokalastuspaineen 
mahdollistaminen uhkaa kuitenkin viedä pohjan kaikelta tältä työltä. 

 

5. 72 § Poikkeus kiellosta kalastaa jokisuualueilla, kalaväylässä sekä kalatiessä 

WWF pitää osittain hyvänä ehdotusta siitä, että pykälää muutettaisiin siten, että jatkossa 
ELY-keskus voisi myöntää tilapäisen luvan sijaan määräaikaisen luvan 66 §:ssä 
tarkoitetulla jokisuualueella, 68 §:ssä tarkoitetussa kalaväylässä tai 71 §:ssä 
tarkoitetussa kalatiessä kalastamiseen, jos tällainen toimenpide on välttämätön yleisen 
kalatalousedun turvaamiseksi tai muusta erityisestä syystä, eikä vaaranna kalan kulkua 
vesistössä tai käyttö- ja hoitosuunnitelman toteuttamista. WWF ehdottaa, että 
määräaikaisina myönnettäviä poikkeuslupia saa myöntää kalavesien hoitoon liittyviin 
toimenpiteisiin, kuten emokalapyynteihin tai kalojen ja nahkiaisten ylisiirtoihin taikka 
kalatien tai padon läheisyydessä sijaitsevan virkistyskalastuskohteessa kalastamiseen.  

 

Kaupallisen kalastuksen rysäpyyntiin jokisuualueella ei tule myöntää määräaikaisia 
lupia, vaan kaupalliseen jokisuualueen rysäkalastukseen saa myöntää ainoastaan 
tilapäisiä lupia hoitokalastustarkoituksessa. Lisäksi tilapäisen luvan ehtoina tulee olla 
lakiin tai asetukseen kirjattuna, että mahdollisista pyydyksiin joutuneista petokaloista tai 
uhanalaisista vaelluskaloista pidetään kirjaa ja ne tulee vapauttaa. Tilapäisten lupien 
myöntäminen saattaisi entistä enemmän aiheuttaa vahinkoa uhanlaisille kalakannoille. 
Kaupalliseen verkkokalastukseen jokisuualueella ei saa myöntää poikkeuslupia.  

 

6. 74 § Kalojen ja rapujen istuttaminen 



 

 

WWF pitää hyvänä ehdotettua tiukennusta kalojen ja rapujen istutustietojen 
ilmoittamiseen. Tarkemmat ja nopeammat ilmoitukset parantavat mm. jäljitettävyyttä 
mahdollisissa tautitapauksissa. WWF ehdottaa ilmoitusvelvollisuuteen lisättävän myös 
kaikki kalojen ja rapujen siirtoistutukset. Tieto mahdollisista kalojen ja tai rapujen 
siirtoistutuksista palvelee osaltaan myös tutkimusta ja seurantaa, esimerkiksi taimenten 
alkuperätutkimuksia. 

 

7. 89 § Kaupallisia kalastajia koskevan rekisteröinnin voimassaolo ja päättyminen 

Ehdotuksessa esitetyn muutoksen mukaan II ryhmään kuuluvien kaupallisten kalastajien 
rekisteröintiaikaa pidennettäisiin enintään kolmesta viiteen vuoteen. Muutosehdotusta on 
perusteltu vain hallinnollisen taakan keventämisellä. Hyväksyttäessä muutos tarkoittaisi 
kuitenkin sitä, että II ryhmän kaupallisilla kalastajilla olisi jatkossa suoraan entistä 
pidempi aika käyttää uhanalaisten ja taantuneiden kalakantojen kannalta haitallisia ja 
tappavia pyydyksiä. Esitetyt perustelut eivät ole riittäviä, ehdotettu muutos on vastoin 
kestävää ja monipuolista kalavesien hoito ja siten WWF ei näe hyvänä 89 pykälään 
liittyvää rekisteröinnin voimassaoloajan muuttamista nykyisestä. 

 

8. 90 § Saaliiden ilmoittamisvelvollisuus 

Ehdotettu tarkennettu ilmoitusvelvollisuus antaa huomattavasti lisää tietoa kaupallisen 
kalastuksen saaliista ja pyyntiponnistuksesta. Tarkempi tieto palvelee kalavesien hoitoa 
ja tutkimusta. Useammin kuin kerran vuodessa palautettava saalispäiväkirja antaisi 
ajankohtaisempaa tietoa kalastuksesta sekä tarvittaessa viranomainen voisi rajoittaa 
kalastuspainetta saalistietojen ja mahdollisten muuttuneiden olosuhteiden perusteella. 
Ilmoitusvelvollisuuden tulee kattaa myös kirjanpito alamittaisten kalojen sekä 
rauhoitettujen kalojen määristä. 

 

9. 91 § Saaliiden ensimyynti 

WWF pitää hyvänä ajatusta rapujen ensimyyntikiellon kumoamisesta. Perusteluina on 
mainittu harrastajaravustajien parempi mahdollisuus myydä jatkossa suurempi osa 
rapusaaliistaan ja siten tehokas ravustus, joka harventaisi olemassa olevaa 
täplärapukantaa ja estäisi täplärapukannan leviämistä uusille alueille, mikä nähdään 
suotavana, jotta täplärapukantoja voidaan hallita EU:n vieraslajiasetuksen ([EU] N:o 
1143/2014) vaatimusten mukaisesti. Kun täplärapujen esiintymistä ja leviämistä halutaan 
rajoittaa, jotta alkuperäiset jokirapukannat voimistuisivat, tulee ensimyyntikiellon 
kumoamisen koskea vain täplärapua, ei jokirapua. Ongelmalliseksi tässä tapauksessa 
voisi silti tulla harrastelijaravustajien mahdollinen puutteellinen lajintuntemus, ja pyynnin 
kohdistuminen siten jokirapuun. Ratkaisuna tässä tapauksessa voisi olla täplärapujen 
ensimyyntikiellon kumoaminen vain niissä vesistöissä, joissa rapukannat koostuvat 
yksinomaan täpläravuista. Lisäksi ensimyynnin kiellon kumoaminen voi pienissä määrin 
lisätä täplärapujen laittomia siirtoistutuksia ja siten kantojen vahvistamista tai uusien 



 

 

kantojen muodostamista, omien tulojen kasvattamisen toivossa ja lisäksi rapuruton 
leviämisriskiä.  

 

10. 118 § Kalastusrikkomus 

WWF pitää hyvänä kalastuslain 118 pykälään ehdotettua täydennystä siten, että 52 ja 
53 §:n nojalla säädetyn tai määrätyn taikka kalastussäännössä säädetyn kiellon 
vastaisesti kalastamisen lisäksi kriminalisoitua olisi edellä mainituissa kohdissa tai niiden 
nojalla säädetyn kalastusrajoituksen vastaisesti kalastaminen. Lisäksi hyvinä 
toimenpiteinä nähdään myös sisävesien saaliin ja istutuksia koskevan 
ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin kriminalisointi. Ajantasainen ja tarkka istutustieto 
palvelee niin mahdollisten tautitapauksien selvittämistä kuin myös kalastonhoitoon 
liittyvää tutkimusta ja seurantaa. 

 

11. 119 § Menettämisseuraamus 

WWF pitää erittäin tärkeänä uutta menettämisseuraamusta koskevaa pykälää osana 
uhanalaisten ja taantuneiden kalalajien hoito- ja ennallistamistoimenpiteinä. Tiettyjen 
uhanalaisten ja taantuneiden kalalajien osalta voitaisiin tuomita kalastusrikkomusten ja -
rikosten yhteydessä menettämisseuraamus, jossa valtiolle tuomittaisiin se arvo, joka 
kalalla lajinsa edustajana on. Uhanalaisten kalojen korvausarvot tulee olla niin suuret, 
jotta ne toimivat kalastusrikkomuksia ja -rikoksia ennaltaehkäisevänä tekijänä. 
Menettämisseuraamuksen tulee kattaa ehdottomina niin laillisessa kuin laittomassa 
kalastuksessa saaliiksi saadut ja talteen otetut, esityksessä mainitut uhanalaiset lajit.  
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WWF on maailmanlaajuinen, aikaansaava ympäristöjärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä 

toimimaan ympäristön suojelemiseksi. WWF:n tukijat ovat mukana pelastamassa maailman 

ainutlaatuisimpia luontokokonaisuuksia. 



 

 

 


