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VIITE:  Lausuntopyyntö ”Luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön 

asetukseksi uhanalaisten ja taantuneiden kalojen arvosta” (MMM 

529/01.03/2019)  

ASIA:  WWF Suomen lausunto 

 

 

 

WWF kiittää lausuntomahdollisuudesta ja toteaa asiasta seuraavaa: 

 

WWF pitää erittäin hyvänä esitettyä asetusluonnosta uhanalaisten ja taantuneiden kalalajien 

arvoista. Asetus on välttämätön toimenpide osana uhanalaisten ja taantuneiden kalalajien 

suojelemista ja kantojen elvyttämistä. WWF on vuodesta 2010 lähtien pyrkinyt edistämään 

uhanalaisten kalojen täysrauhoitusta ja salakalastuksen merkittävämpää sanktiointia. Uusien 

korvausarvojen on osaltaan tarkoitus toimia salakalastusta ennaltaehkäisevänä työkaluna. 

Korvausarvot ovat hyvin perusteltu ja pääosin myös riittävän suuret, jotta niillä toivottavasti on 

suunniteltua vaikutusta. Korvausarvojen tulisi lisäksi olla ehdottomia, ja vain äärimmäisissä 

tapauksissa ehdollisia, koskien kaikkea kalastusta ja kalastusmuotoja. Ennen kaikkea 

uhanalaisten ja taantuneiden kalalajien korvausarvojen asettaminen nostaa kalojen yleistä 

arvoa ja arvostusta, muiden luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettujen eläinten ja 

metsästyslaissa säädettyjen riistalajien tasolle. 

 

WWF huomauttaa edelleen, että listalta puuttuu kuha, jota mm. WWF Suomi, Suomen 

luonnonsuojeluliitto ja Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö on listalle aiemmin 

ehdottanut lisättävän. Vaikka kuha ei ole uhanalainen, on sen kalastusta säädelty mm. 

alamittasäädösten avulla ja siten se on erityissäädelty uhanalaisten kalojen ja ravun tavoin. 

Kuha on myös kaupallisesti tärkeä laji, ja sen kantojen elvyttämiseksi, parantamiseksi ja 

turvaamiseksi on monilla alueilla tehty ja tehdään edelleen hyvin paljon työtä. 

Menettämisseuraamuksen olisi siten tullut koskea myös kuhaa, koska sillä on erityisen suuri 

kalataloudellinen arvo sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Monet kalastusrikkomukset 

koskevat kuhaa juuri sen suuren suosion ja korkean arvon takia. Vaikka kuhalle määrättävä 

korvaussumma olisikin mahdollisesti pieni, voisi sillä silti olla vaikutusta kalastajien 

pyydysteknisiin valintoihin - esimerkiksi suurentamalla verkkojen silmäkokoa. Tämä taas 



 

 

vähentäisi alamittaisten kalojen osuutta verkoissa, ja olisi siten vastuullisemman kalastuksen 

mukaista. 

 
Menettämisseuraamukseen ja korvausarvoihin liittyvässä taustamuistiossa todetaan, että 

”eduskunnan hyväksymässä laissa säädettäisiin valtiolle suoritettavasta korvauksesta (HE 

309/2018 vp)”. Muistiossa ei ole kuitenkaan tarkemmin esitetty, että mihin nämä varat 

käytettäisiin. Vaikkakin menettämisseuraamuksen kautta saatavat varat lienevätkin melko 

pieniä, niin WWF ehdottaa, että nämä varat ohjattaisiin ainoastaan asetuksessa mainittujen 

lajien luontaista elinkiertoa edistäviin toimenpiteisiin.  

 

Uuteen menettämisseuraamusta koskevaan lakipykälään (§ 119, 427/2019) ei ole sisällytetty 

ympäristörikoksista/-vahingoista aiheutuneita vahinkoja uhanalaisille kalakannoille. Tämä asia 

tulisi ottaa välittömään jatkokäsittelyyn, sillä ympäristövahingot voivat aiheuttaa merkittävää 

haittaa kokonaisille populaatioille. Lisäksi yritysten vakavaraisuus ja maksukyky on usein 

yksityishenkilöitä huomattavasti parempi, jolloin olisi yleisen oikeustajunkin vastaista, jos 

tällaisesta tahallisesta toiminnasta ei joutuisi vastaavaan korvausvelvoitteeseen. 

Ympäristörikokset ovat kasvussa ja niiden rangaistukset ovat muutenkin alimitoitettuja, eivätkä 

ne toimi riittävänä pelotteena estämään ympäristön turmelemista.  

 

WWF korostaa menettämisseuraamukseen liittyvän tiedottamisen tärkeyttä, maa- ja 

metsätalousministeriön johdolla. Asian tulee saada merkittävää paikallista ja valtakunnallista 

näkyvyyttä ja tiedotusta - useilla eri kielillä, jotta mahdollisissa menettämisseuraamukseen 

liittyvissä rikos- tai rikkomusepäilyissä ei voi vedota tietämättömyyteen. Esimerkiksi 

asetuksessa mainittu Vuoksen vesistö ja sen maantieteellinen laajuus ei ole itsestäänselvyys 

suurelle yleisölle. 

 

 

Helsingissä 12.4.2019 

 

Maailman Luonnon Säätiö (WWF)  

Suomen Rahasto 

         
Jari Luukkonen     Sampsa Vilhunen   Olli Sivonen   
Suojelujohtaja     Ohjelmapäällikkö    Suojeluasiantuntija   


