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WWF kiittää lausuntomahdollisuudesta ja toteaa asiasta seuraavaa: 

 

Yhteydet muihin strategioihin ja toimenpideohjelmiin 

 

WWF haluaa muistuttaa siitä, että kaiken kalastuksen, niin elinkeinokalatalouden kuin vapaa-

ajankalatalouden perustana, ovat vahvat ja tuottavat kalakannat. Samalla tapaa 

kalastusmatkailun ja siihen liittyvän sinisen biotalouden vaatimuksena on riittävä saalisvarmuus. 

Se ei synny itsestään, vaan päättäväisellä ja pitkäjänteisellä kalastuksen säätelyllä ja rohkeilla 

investoinneilla kalojen luontaisen elinkierron palauttamiseen.  

 

On ymmärrettävää, ettei vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategiaan välttämättä kuulu suoria 

toimia kalakantojen tuottavuuden parantamisen näkökulmasta. Tämän strategian 

yhtymäkohtia muihin valtiollisiin strategioihin ei voi kuitenkaan liikaa korostaa. Vahvat 

luontevat viittaukset muun muassa kalatiestrategiaan, lohi- ja meritaimenstrategiaan, 

meren- ja vesienhoidon toimenpideohjelmiin vapaa-ajankalatalouden edellytyksiä 

edistävinä, olisivat omiaan luomaan lisäpainetta niiden parempaan implementaatioon. 

Myös kalojen hälyttävän uhanalaistumiskehityksen pysäyttäminen on ehdoton edellytys 

mielekkään vapaa-ajankalastuksen jatkumiselle. Tähän ongelmaan keskittyvät ratkaisut 

samalla edesauttavat YK:n biodiversiteettisopimuksen tavoitteiden perässä laahaavaa 

toteutusta Suomessa sekä toimeenpanisivat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita makean 

veden ja meriympäristöjen osalta (Agenda 2030).   

 

Kalastus on tärkeä luontoharrastus 

 

Kalastus on merkittävä vapaa-ajan harrastus, joka tuottaa niin henkistä kuin fyysistä 

hyvinvointia ihmisille, ja lisäksi se mahdollistaa ekologisesti kestävän lähiruuan hyödyntämisen. 

Sillä on huomattavia sosio-ekonomisia ja kansanterveydellisiä arvoja ja vaikutuksia, vaikkakaan 



 

 

vapaa-ajankalatalouden kokonaismerkitystä ei ole riittävän laaja-alaisesti tutkittu Suomessa. 

Vapaa-ajankalastajat ovat nykyisin hyvin monimuotoinen ryhmä, koostuen niin perinteisistä 

verkkokalastajista, perhokalastajista kuin myös yhä enenevässä määrin teknologiaa 

hyödyntävistä muiden kalastusmuotojen harrastajista.  

 

Luonnoksessa on esitetty hyviä konkreettisia esimerkkejä toimenpiteistä, joita eri tahot voisivat 

olla toteuttamassa. Osana vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategiaa, tulisi myös varsinkin 

lasten ja nuorten ympäristökasvatus huomioida paremmin. Ympäristö- ja vapaa-ajankalastajien 

järjestöillä on ollut viime vuosina merkittävä rooli tässä sekä aiheeseen liittyvässä viestinnässä 

ja neuvonnassa. Myös tämän toiminnan jatkuvuus on varmistettava riittävin resurssein. 

Ilmastonmuutos sekä muut uhkat vesiluonnolle ja luonnon monimuotoisuudelle sekä niiden 

toteutuminen voivat merkittävällä tavalla vaikuttaa myös kalastukseen, sen monipuolisuuteen ja 

jatkuvuuteen. Perinteisten kalastusmuotojen säilyminen on tärkeää, mutta vapaa-

ajankalataloutta tulisi kehittää kestävämpien ja vastuullisempien kalastusmuotojen suuntaan. 

Vapaa-ajankalastajat haluavat lähiruokaa, mutta myös suuria ennätyskaloja. Saaliskeskeinen 

kalastuskulttuuri on kuitenkin muuttumassa, ja nykyisin yhä enenevässä määrin vapaa-ajan 

vapakalastajat kalastavat elämyslähtöisesti. Isot kalat ovat heillekin tärkeitä, mutta ko. ryhmä on 

yhä vastuullisempia ja he ymmärtävät isojen kalojen ekologisen ja biologisen merkityksen.  

 

Kalavesien hoito sekä monipuoliset ja vahvat kalakannat luovat pohjan vapaa-

ajankalastukselle Suomessa, ja niiden tilan määrätietoisen parantamisen tulee olla osa 

kehittämisstrategiaa. Kalaston ja ympäristön tilan seurantaan ja tutkimukseen, kalastuksen 

kehittämiseen sekä kalakantojen tilaa parantavien toimien toteuttamiseen tarvitaan riittävästi 

resursseja, varsinkin kun kalastuslain tavoitteena on pyrkiä enenevässä määrin 

luonnonmukaiseen kalakantojen hoitoon. Vahvemmat kalakannat edistävät myös 

kalastusmatkailupotentiaalin paremman hyödyntämisen, ja se voisi siten tuoda lisää tuloja ja 

työpaikkoja harvemmin asutuille seuduille. Kalastusmatkailijoita ja matkailukalastajia tulee 

käsitellä erillisinä ryhminä, ja niiden erilaiset toiveet tulee huomioida paremmin. Vapaa-

ajankalastusta edistävien ja kehittävien tahojen toimintaan ja tulevaisuuden turvaamiseen on 

kohdennettava riittävästi toimintaresursseja. Vapaa-ajankalatalouden sosiaalisia, 

kansanterveydellisiä ja taloudellisia vaikutuksia tulisi tutkia paremmin ja kokonaisvaltaisemmin. 

Tämän avulla saadaan lisää tietoa suunniteltaville toimenpiteille ja niiden oikeanlaiselle 

kohdentamiselle. Tekeillä oleva Luonnonvarakeskuksen selvitys suomalaisten vapaa-

ajankalastajien profiileista osaltaan palvelee edellä mainittua.  

 

Strategian merkitys ja rooli 

 

Strategialuonnoksen tavoitteena on esitetty että, ”Lähivuosina vapaa-ajankalastus on suosittu ja 

yhteiskunnallisesti arvostettu luontoharrastus, joka kestävästi hyödyntää monipuolisia kalavesiä 



 

 

ja kalastusmahdollisuuksia”. Jotta edellä mainittu tavoite voisi toteutua, tulee sen pohjana olla 

”riittävä (poikkitieteellinen) tietopohja”. ”Hyvä hallinto- ja järjestötoimintaa” nojaa riittävään 

tietoon, ja vasta osuvan ”viestinnän ja neuvonnan” (ja valistuksen) kautta voidaan luoda ”hyvät 

kalavedet ja elinvoimaiset kalakannat” ja edelleen ”hyvinvointia ja kalastusmahdollisuuksia” ja 

”paremmat edellytykset elinkeinoille”. Kalastuksen kohdentaminen, järjestäminen ja 

kehittäminen ei ole vakaalla pohjalla ilman riittävää tutkimus- ja seurantatietoa. 

Strategialuonnoksessa ei ole esitetty selkeitä tavoitteita itse strategialle, eikä myöskään 

varsinaisia mittareita, joiden avulla strategian toteutumista tai vaikuttavuutta voitaisiin arvioida. 

Strategian uskottavuuden ja tietopohjan kannalta olisi hyvä esittää julkaistuun tietoon 

perustuvat asiat viitetietoineen, jotta nämä voitaisiin erottaa strategian tekijöiden 

mahdollisista omista tulkinnoista. Luonnoksessa vapaa-ajankalastajia on käsitelty yhtenä 

kokonaisena ryhmänä. Eri kalastajaryhmien toiveet kalastuksesta tai kalastosta voivat erota 

erittäin paljon, mikä tulisi ottaa paremmin huomioon. Vapaa-ajankalataloutta tulee kehittää 

tasaisesti, ottaen huomioon kaikki ryhmät omine tarpeineen.  

 

Esitetty strategialuonnos on tärkeä osa vapaa-ajankalastuksen kehittämistä, ja siinä on esitetty 

paljon hyviä asioita. Strategian toteuttamisessa tarvitaan laaja-alaista ja poikkitieteellistä 

yhteistyötä, niin ympäristöjärjestöjen kuin vapaa-ajankalastajien kesken, mutta myös tutkijoiden 

ja kalastusta hallinnoivien ja ohjaavien tahojen kesken. Jos esitetyn vapaa-ajankalatalouden 

kehittämisstrategian tarkoitus on yhdessä muiden strategioiden kanssa toimia 

kalastusta ja kalavesien hoitoa ohjaavana asiakirjana, tulisi sen saada valtioneuvoston 

periaatepäätöksen mukainen ohjaava status. 

 

WWF toivoo, yllä mainituin perusteluin, että tällä strategialla olisi merkittävämpi yhteys myös 

muihin kansallisiin strategioihin ja toimenpideohjelmiin. Siten ne yhdessä ja entistä 

kokonaisvaltaisemmin parantaisivat luontaisten kalakantojen elinvoimaisuutta ja siten myös 

edellytyksiä vapaa-ajankalatalouden kehittymiselle.  
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