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1) Yhteisen kalastuspolitiikan 
kansallisesta täytäntöönpanosta 

annetun lain muuttaminen

- Ehdotus on ollut lausunnoilla ja lausuntopalautetta analysoidaan
- Ehdotuksen lähettämistä eduskunnan käsiteltäväksi valmistellaan

- Tavoitteena on saada lainmuutos voimaan viivytyksittä



Täytäntöönpanolain kalastuskiintiöjärjestelmä
• Vuonna 2017 voimaan tullut YKP-lain (1048/2016) keskeisin sisältö on se, että 

Suomen silakan, kilohailin ja lohen kalastuskiintiöt on jaettu siirrettävinä 
käyttöoikeuksina (osuuksina Suomen kalastuskiintiöistä) kaupallisille kalastajille 
vuoden 2026 loppuun saakka.

• Kaupalliset kalastajat voivat oman siirrettävän käyttöoikeutensa ja sen perusteella 
vuosittain saamansa toimijakohtaisen kalastuskiintiön turvin suunnitella 
kalastustoimintaansa ja harkita käyttöoikeuksien tai kalastuskiintiöiden hankkimista tai 
niistä luopumista.

• YKP-lain mukaiset siirrettävät käyttöoikeudet ja toimijakohtaiset kalastuskiintiöt ovat 
nyt olleet voimassa 5 vuotta. Kuten lakia valmistellessa todettiin, järjestelmän 
jatkamista arvioidaan huolella, kun siitä on riittävät kokemukset. 

• Luonnonvarakeskus on tehnyt järjestelmästä perusteellisen arvioinnin, jonka 
havainnot on otettu tarkasti huomioon muutoksia valmisteltaessa

• Kokemuksista ja muutostarpeista on keskusteltu avoimesti alan järjestöjen ja 
viranomaisten kanssa. 
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Luonnonvarakeskuksen tekemä arviointi:
Luonnonvarakeskus on tehnyt raportin kiintiöjärjestelmän tavoitteiden toteutumisesta, 
toimivuudesta ja vaikutuksista (raportti 4/2022), sen mukaan:

• Järjestelmä on toiminut hyvin troolikalastuksessa ja lohenkalastuksessa. Niiden 
osalta ei ole merkittäviä muutospaineita.

• Rannikolla silakan rysäpyyntiä harjoitetaan sesonkiluontoisesti kevätkesällä. 
Silakan rysäpyynnin ajoittumiseen ei voi kiintiöjärjestelmällä vaikuttaa, minkä 
vuoksi sillä ei ole tähän kalastusmuotoon samanlaisia myönteisiä vaikutuksia kuin 
esim. troolikalastukseen. Monien kalastajien on vaikea ymmärtää, miksi silakan 
rysäkalastus otettiin järjestelmään mukaan. Näkemykset jakautuvat merkittävästi 
myös rysäkalastajien keskuudessa. Silakan rysäkalastuksen mukanaolo aiheuttaa 
kalastajille ja hallinnolle paljon työtä. 

• Kehityskohteina mainitaan muun muassa käyttöoikeuksien voimassaoloajan 
pidentäminen ja niiden arvon määrittäminen lainavakuuksia varten, 
rysäkalastuksen järjestelyn eri mahdollisuuksien harkintaa, uusien 
rannikkokalastajien alalle tulon helpottaminen sekä kaupallisten kalastajien 
siirrettävien käyttöoikeuksien ja toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden 
kauppapaikan luontia.

2



Muutosesitys 1, siirrettävien käyttöoikeuksien 
voimassaoloaika
• 15 §: muutosesityksen tavoite on tehdä silakan troolikalastuksen, kilohailin ja lohen 

siirrettävät käyttöoikeudet toistaiseksi voimassaoleviksi ja antaa siten toimijoille 
pitkäjänteisyyttä toiminnan suunnitteluun. Omistusoikeus Suomen kalastuskiintiöihin 
säilyisi kuitenkin yhä valtiolla.

• Silakan troolikalastuksen, kilohailin ja lohen siirrettävien käyttöoikeuksien voimassaolo 
voitaisiin lainmuutoksella tarvittaessa säätää päättymään, mutta tämä tehtäisiin vain 
erittäin painavista syistä ja pitkällä vähintään kymmenen kalenterivuoden aikajänteellä. 
Tämä antaisi varmuutta käyttöoikeuksien jatkuvuudelle ja kalastusyritysten niiden 
hallinnan pohjalta tekemille investoinneille sekä investointien kuolettamiselle.

• Silakan rysäkalastuksen siirrettävät käyttöoikeudet päättyisivät alkuperäisen 
voimassaoloajan jälkeen vuoden 2026 lopussa. Tämän muutosesityksen tavoite on 
vahvistaa ja yksinkertaistaa rannikkokalastuksen yleisiä edellytyksiä, helpottaa uusien 
kalastajien tuloa alalle  ja vähentää silakan rysäkalastukseen liittyvää hallinnollista 
taakkaa.

6



Muutosesitys 2, silakan rysäkalastuksen järjestelyt

• Lain 17 ja 18 §:ien muutosesitysten tavoite on järjestää silakan rysäkalastus 
uudella tavalla ja mahdollistaa paremmin uusien kalastajien tulo alalle sekä 
heidän kalastusmahdollisuutensa.

• 17 §: silakan kalastuskiintiöistä jaetaan ei-siirrettäviä käyttöoikeuksia enintään 
vuoden 2026 loppuun saakka, koska sen jälkeen rysäkalastuksessa ei olisi 
käyttöoikeuksia tai toimijakohtaisia kalastuskiintiöitä.

• 18 §: Silakan rysäkalastuksen erillisistä kalastuskiintiöistä vapautettaisiin 
syyskuun puolivälin jälkeen rysäkalastuksesta käyttämättä jääneet kiintiönosat 
jaettaviksi troolikalastukseen siirrettävien käyttöoikeuksien perusteella. Niistä ei 
tarvitsisi maksaa käyttömaksua. 
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Muutosesitys 2, silakan rysäkalastuksen 
järjestelyt (jatkuu)

Manner-Suomen 
kiintiömäärä, tonnia

Rysäkalastuksen 
erillinen 
kalastuskiintiö, tonnia

Peruste Troolikalastuksen 
käyttöoikeuksiin 
jäävä määrä, tonnia

Pohjanlahden 
silakkakiintiö

120 000 8 000 Enimmäismäärä 112 000
100 000 8 000 Enimmäismäärä 92 000
80 000 7 175 Promilleosuus 72 825
60 000 5 381 Promilleosuus 54 619
50 000 4 485 Promilleosuus 45 516
40 000 3 700 Vähimmäismäärä 36 300

Suomenlahden ja Itämeren 
pääaltaan silakkakiintiö

35 000 3 600 Enimmäismäärä 31 400
30 000 3 600 Enimmäismäärä 26 400
25 000 3 302 Promilleosuus 21 698
20 000 2 641 Promilleosuus 17 359
15 000 2 600 Vähimmäismäärä 12 400
10 000 2 600 Vähimmäismäärä 7 400 8

18 §: silakan rysäkalastukseen vahvistettaisiin erilliset kalastuskiintiöt seuraavasti



Muutosesitys 3, kiintiömäärien varaaminen 
rannikkokalastusta hyödyttäviin vaihtoihin

• Lain 19 §:n muutosesityksen tavoite on tarvittavilta osin voida turvata 
rannikkokalastuksen edellytykset.

• Pykälään lisättäisiin maininta siitä, että maa- ja metsätalousministeriön voisi 
Suomen kalastuskiintiöiden riittävyyden turvaamiseksi vuosittain varata 
enintään 1 000 tonnin kiintiömäärän muiden jäsenvaltioiden kanssa tehtäviä 
vaihtoja varten koostuen kokonaan silakasta tai kilohailista tai niiden 
osuuksista.

• Nämä vaihtoihin varattavat kiintiömäärät jätettäisiin tarvittaessa tarvittavaksi 
ajaksi valtion käyttöön, eikä niitä jaettaisi toimijakohtaisina kalastuskiintiöinä 
ennen kuin tarvittavat vaihdot olisi tehty.
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Muutosesitys 4, kotimaisen kalan tarjonnan ja 
huoltovarmuuden varmistaminen

• Lakiin ehdotetun uuden 21 a §:n tavoite on lisätä kalastuskiintiöjärjestelmään 
mekanismi, jolla poikkeuksellisissa tilanteissa vahvistettaisiin kotimaisen kalan 
tarjontaa ja huoltovarmuutta. Tavoitteena olisi turvata Suomen kokonaiskiintiön 
mahdollisimman täysimääräinen käyttö ottaen huomioon kokemukset 
viimeaikaisista kriiseistä.

• Pykälässä valtioneuvostolle annettaisiin valtuus päättää toimijakohtaisten 
kalastuskiintiöiden ylittämisoikeuden enimmäismäärästä ja tämän alku- ja 
päättymisajankohdasta. Päätös olisi lainvoimaa vailla suoraan sovellettavissa. 

• Valtuus koskisi poikkeuksellisia tilanteita (esim. polttoaineiden merkittävä 
hinnannousu tai saatavuusongelma), joissa toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden 
hyödyntäminen on merkittävästi ja yleisesti vähentynyt, mikä johtaisi koko 
Suomen kalastuskiintiön hyödyntämisasteen merkittävään alentumiseen. Valtuus 
ei edellyttäisi valmiuslain mukaisia poikkeusoloja.
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Muutosesitys 5, toimijakohtaisen kalastuskiintiön 
käyttövaatimuksen kiristäminen

• Lain 27 §:n muutosesityksellä pyritään edistämään kiintiöjärjestelmän 
tavoitteiden mukaista kalastuskiintiöiden korkeaa hyödyntämisastetta sekä 
käyttöoikeuksien ja kalastuskiintiöiden siirtymistä passiivisilta kalastajilta 
aktiivisille.

• Pykälän kolmatta momenttia ehdotetaan vahvennettavaksi siten, että haltijan 
tulee käyttää kalastuskiintiönsä itse vähintään 25 prosentin edestä. Tällä tavalla 
pyrittäisiin estämään sitä, ettei siirrettävä käyttöoikeus jää passiivisille 
kalastajille, jotka vuosittain vain siirtävät osan muille kalastajille (joille ei tule 
varmuutta jatkuvuudesta).
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Muutosesitys 6, käyttöoikeuksien ja kalastus-
kiintiöiden vaihdon edistäminen (”kauppapaikka”)
• Lain 32 §:n muutosesityksen tavoite on edistää käyttöoikeuksien ja 

kalastuskiintiöiden haltijoiden välisiä vaihtoja.

• Pykälässä säädetään kalastuskiintiörekisteristä ja siihen sisältyvien 
käyttöoikeuksien ja kalastuskiintiöiden haltijoiden oikeuksista parhaillaan 
kehitettävässä sähköisessä asioinnissa.

• Kokonaan julkisen rekisterin ja suljetun rekisterin välimuotona ehdotetaan, että 
käyttöoikeuksien ja kalastuskiintiöiden haltijat voisivat sähköisen asioinnin 
järjestelmässä saada oikeudet nähdä toisten haltijoiden toimijakohtaisten 
kalastuskiintiöiden määrät ja niiden kulloinkin käyttämättömät määrät.

• Tämä vastaa Luken väliarvioinnissa todettuun tarpeeseen parantaa 
edellytyksiä käyttöoikeuksia ja kalastuskiintiöitä koskeville vaihdoille, eli 
”kauppapaikan” luonnille. 12



Muutosesitys 8, valtuudet kalastuksen säätelyyn

• Lain 9 §:ää tarkemmista säännöksistä Euroopan unionin lainsäädännössä 
tarkoitetuista säilyttämistoimenpiteistä ja monivuotisista suunnitelmista 
ehdotetaan täydennettävän asetuksenantovaltuuksilla, jonka tavoitteena 
on varmistaa riittävä oikeusperusta kalastuksen säätelyyn.

• Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin antaa EU:n yhteisestä 
kalastuspolitiikasta annetun asetuksen artiklan 18 lisäksi myös 11, 13, 19 
ja 20 artikloissa tarkoitettuja unionin säilyttämistoimenpiteitä ja 
monivuotisia suunnitelmia koskevia täydentäviä tai tarkempia säännöksiä.

• Uusilla artiklaviittauksilla voitaisiin asetuksilla toimeenpanna unionin 
ympäristölainsäädäntöä kalastuksessa ja muuta kalastuksen säätelyä.
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2) Valtioneuvoston asetus: 
Siian kalastuksen säätely, sallittu solmuväli 

siian verkkokalastuksessa meressä

- Valtioneuvoston asetus ollut lausunnoilla
- Lausuntopalaute menee ristiin

- Poliittinen keskustelu on käynnissä



Ehdotus kalastusasetuksen 12 §:n muutokseksi

• Nostetaan solmuväli 45 mm:iin siian verkkokalastuksessa meressä 
siirtymäajan jälkeen

• Asetusmuutoksen lisäksi valmistaudutaan käynnistämään tutkimushanke, 
jossa selvitettäisiin Luken indikoimaa mahdollisuutta kalastaa 40 millin 
solmuvälin verkoilla syksyisin paikallista siikaa Merenkurkussa.

Vaikutukset:
+   Parhaan tieteellisen tiedon noudattaminen. Luken mukaan vaellussiika- ja 
muut siikakannat voivat vahvistua ja sukukypsien siikojen osuus suurentua
+   WWF jatkanee kalaoppaan keltaista valoa ja siikaan liittyvä markkinahäiriö 
jää toteutumatta. Ei myöskään häiriöitä kasvatetun siian markkinoissa.
- Odotettavissa saaliskuoppa ja taloudellisia menetyksiä kaupallisessa 

kalastuksessa 1-3 vuotta, erityisesti Merenkurkun alueella



Valtioneuvoston asetus: 
Haittaa aiheuttavien halliurosten 

käsittelystä maksettavat avustukset

- Ollut lausunnolla, 
- Laaja kannatus korvaustasojen nostamiselle
- Käsitellään yhdessä siika-asetuksen kanssa



Sisältö

• Ehdotetaan, että avustusmäärä poistetun halliuroksen 
alkukäsittelystä korotettaisiin 250 eurosta 350 euroon. 

• Hautaamisen avustusmäärää ehdotetaan nostettavaksi 150 eurosta 
250 euroon. 

• Avustusta todistuksesta ehdotetaan korotettavan enintään 50 
eurosta enintään 100 euroon ja ensimmäisen todistuksen jälkeen 75 
euroon, tai jos todistus koskisi useaa halliurosta yhdellä 
tarkastuskäynnillä kaupallisen kalastajan tai kalankasvattajan luona, 
enintään 250 euron avustus myönnettäisiin yhden 
kalenterivuorokauden aikana tehtyä todistuskäyntiä kohden.



4) Kansainvälisen 
merentutkimusneuvoston (ICES) 

tieteelliset neuvot Itämeren kalakantojen 
TAC:eista vuodelle 2023



Tausta ja prosessi

• Kv. Merentutkimusneuvoston (ICES) tieteellinen neuvo vuoden 2023 Itämeren 
kalastusmahdollisuuksista saatiin kaikkien kalakantojen osalta 31.5.2022.

• Suomen kanta on hyväksytty Eduskunnan kanssa sovitun menettelyn mukaisesti jo 
ICESin neuvon perusteella. Aikainen kannanmuodostus mahdollistaa sen, että Suomi 
pystyy ennakkovaikuttamaan tehokkaasti erityisesti komissioon, ennen kuin se alkaa 
valmistella omaa asetusehdotustaan BALTFISH-käsittelyn jälkeen.

• Itämeren alueellistamiselin BALTFISH kokoontui 29.-30.6.2022 Latvian puheenjohdolla ja 
se käsitteli myös vuoden 2023 kalastusmahdollisuuksia koskevia ICES-neuvoja.

• Varsinainen komission ehdotus Itämeren vuoden 2023 kalastusmahdollisuuksista 
annetaan elo-syyskuun vaihteessa ja lopullisen päätöksen asiassa tekee maatalous- ja 
kalastusneuvosto 17.-18.10.2022.

• Suomen lopullinen kanta muodostetaan, kun komissio on antanut asetusehdotuksensa.



Suomen kanta

Perusperiaatteet

• Kestävän enimmäistuoton (Maximum Sustainable Yield, MSY) 
noudattaminen EU:n yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden mukaisesti. 

• Kalastusmahdollisuudet tulee vahvistaa Itämeren turska-, silakka- ja 
kilohailikantojen monivuotisen suunnitelman ja ICES:n niitä koskevan 
uusimman tieteellisen neuvon perusteella.



Suomen kanta
Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohen TAC 
ICES toistaa vuotta 2022 koskeneen neuvonsa: sekä kaupallisen että vapaa-ajan 
kalastuksen lohisaaliin meren sekakantakalastuksessa tulisi olla nolla kalaa myös 
vuonna 2023. Pohjoisella Itämerellä, Ahvenanmerellä, Saaristomerellä ja 
Pohjanlahdella (59°30´N pohjoispuolella) voidaan kuitenkin kalastaa kohdennetusti 
enintään 75 000 lohta neljän merimailin sisäpuolella kutuvaelluksen aikana (touko-
elokuu). 

ICES:n neuvon perusteella lohen sekakantakalastus Itämeren pääaltaalla leveyspiirin 
59°30´N eteläpuolella tulisi edelleen pitää kiellettynä heikkojen lohikantojen 
elvyttämiseksi. Kielto koskisi myös alueella harjoitettavaa lohen vapaa-ajankalastusta. 
Vuodelle 2022 tehtiin tätä koskeva ratkaisu, mutta lohen vapaa-ajankalastuksessa 
sallittiin yhden eväleikatun lohen pitäminen kalastajaa ja päivää kohden. Suomi pitää 
tieteellisen neuvon mukaisen kalastuskiellon asettamista Itämeren pääaltaalle erittäin 
tärkeänä. 



Suomen kanta
Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohen TAC 
Suomi kannattaa ICES:n neuvon mukaista ratkaisua vuodelle 2023 siten, että 
lohisaalis on Pohjoisella Itämerellä enintään 75 000 lohta. Vähimmäisratkaisuna 
voidaan kuitenkin hyväksyä vuonna 2021 hyväksytty järjestely, jonka mukaan 
kaupalliselle kalastukselle asetettiin 63 811 lohen TAC ja muut Itämeren 
jäsenvaltiot sitoutuivat siirtämään hyödyttömiksi tulleet lohikiintiönsä Suomelle 
(ja Ruotsille). 

Suomi edellyttää, että komissio ja jäsenvaltiot valvovat edelleen, että Itämerellä ei 
harjoiteta laitonta lohenkalastusta ja että lohenkalastuksen edellä mainittua kieltoa 
Itämeren pääaltaalla noudatetaan. 

Suomi pitää erittäin tärkeänä, että Itämerelle saadaan lohen monivuotinen 
suunnitelma. 

Lisäksi Suomi katsoo, että kaikki kalastuskuolevuus tulee ottaa huomioon kalastuksen 
säätelyssä.



Suomen kanta

Suomenlahden lohen TAC 

ICES:n neuvo on ennallaan ja sen mukaan kalastuksen kokonaissaaliin 
merellä ei tulisi ylittää 11 800 lohta. Suomi kannattaa Suomenlahden lohen 
TAC:n vahvistamista tieteellisen neuvon mukaisesti kuluvan vuoden tasolle 
9 455 loheksi. 
Pohjanlahden silakan TAC vuonna 2023 

Suomi kannattaa TAC:n vahvistamista ICES:n neuvon ja Fmsy vaihteluvälin 
alarajasta pistearvoon saakka (vaihteluväli 0,206 – 0,272, pistearvo 0,271) 
perusteella siten, että TAC olisi vähintään 80 047 tonnia ja enintään 102 
719 tonnia (-28 % - -7,4 %). 



Suomen kanta
Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan silakan TAC 

Suomi kannattaa TAC:n vahvistamista ICES:n neuvon ja Fmsy vaihteluvälillä 
alarajasta pistearvoon saakka (vaihteluväli 0,15 – 0,26, pistearvon 0,21) siten, että 
TAC olisi vähintään 70 130 tonnia ja enintään 95 643 tonnia. 

Riianlahden silakkakannan TAC 

Suomi kannattaa TAC:n vahvistamista ICES:n neuvon ja Fmsy vaihteluvälin (0,24 –
0,38) perusteella siten, että otetaan huomioon pääaltaan ja Riianlahden välinen 
vaellus. 

Kilohailin TAC 

Suomi kannattaa TAC:n vahvistamista ICES:n neuvon ja MSY-pistearvon 0,31 
(vaihteluväli 0,22 – 0,41) perusteella siten, että TAC olisi 249 237 tonnia. TAC:n 
tasossa tulee ottaa huomioon Venäjän osuus (10,08 %) siten, että EU:n TAC olisi 
224 113 tonnia (- 11 %). 



Suomen kanta
Itäisen turskakannan TAC 

Suomi kannattaa ICES:n neuvoa siitä, että turskan kohdennetulle kalastukselle ei 
aseteta TAC:ia. Muussa kuin turskan kalastuksessa saatavalle turskan sivusaaliille 
olisi vahvistettava noin 600 tonnin TAC. Suomi myös kannattaa nykyistä 
kuturauhoitusta (touko-elokuu) ja vapaa-ajankalastuksen kieltämistä turskan 
pääasiallisilla esiintymisalueilla. 

Turskan sivusaaliskiintiön kohdennettu käyttö osana tutkimuskalastusta olisi 
sallittava, jotta turskakannan tilan kehitystä voidaan arvioida. Vaihtoehtoisesti tulee 
sallia turskaan kohdentuva pienimuotoinen kalastus alle 12 metrin pituisilla muita 
kuin trooleja käyttävillä kalastusaluksilla läntisen silakan vuotta 2022 koskevan 
ratkaisun mukaisesti. 

Lisäksi Suomen kannalta on tärkeää, että jäsenvaltiot uudestaan sitoutuvat turskaa 
koskeviin kiintiövaihtoihin niin, että turska ei muodostu pullonkaulalajiksi niille 
jäsenvaltioille, joiden turskakiintiöt ovat pienet. 



Suomen kanta
Läntisen turskakannan TAC 

Suomi kannattaa TAC:n vahvistamista ICES:n neuvon perusteella siten, että 
kaupallisen kalastuksen ja vapaa-ajankalastuksen yhteissaalis olisi enintään 943 
tonnia. Kohdennettu kalastus ja kalastuskuolevuus on syytä pitää mahdollisimman 
alhaisella tasolla. 

Meritaimen

Suomi kannattaa sitä, että meritaimenen kalastuskieltoa jatketaan myös vuonna 2023 
neljää meripeninkulmaa kauempana perusviivoilta mitattuna. 

Yhteisymmärryksen saavuttamiseen tarvittava neuvotteluvara 

Suomi on valmis hyväksymään sellaisia neuvotteluprosessin aikana esille tulevia 
ratkaisuja, jotka ovat ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän kalastuksen 
ja varovaisuusperiaatteen mukaisia sekä ovat tarpeen poliittisen yhteisymmärryksen 
saavuttamiseksi neuvostossa. 



4) Euroopan meri-, kalatalous- ja 
vesiviljelyrahasto (EMKVR) 

ja Ukrainan kriisituki



Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto

• Komissio on hyväksynyt Suomen EMKVR-ohjelman 4.8.2022
• EMKVR-ohjelman seurantakomitea kokoontuu 15.9.2022 tärkeimpänä 

tehtävänään hyväksyä ohjelma tukipäätösten valintakriteerit. Sen jälkeen 
tukipäätösten ja maksatukset voivat käynnistyä ELY-keskuksissa.

• Investointihankkeiden haku on ollut auki jo keväästä asti auki.
• Uudet  tukimuodot kuten innovaatio-ohjelmat, innovaatioseteli, hyljekorvaus, 

aloittavan kalastajan tuki, rahoitusvälineet (mm. laina/takaus) edellyttävät 
valmistelutyötä, joka  käynnistyy syksyllä. Niiden käyttöönotto menee ensi 
vuoden puolelle.

• Vuoden 2021 hyljekorvaus toteutetaan vanhan ohjelman rahoilla (haku aukeaa 
parin viikon kuluessa)

• EMKVR-tehtävissä resurssitilanne haastava, mikä hidastaa väliaikaisesti 
asioiden valmistelua ja etenemistä



Valtioneuvoston asetus Ukrainan kriisituesta 
kalastusalalle 
• Ollut lausunnoilla, nyt viimeisteltävänä lausuntojen perusteella
• Seuraavaksi laintarkastus ja notifiointi komissiolle 
• Tavoite saada syyskuun puolivälissä Valtioneuvostoon 
• Sisältö:

• Kalastus- ja vesiviljelyalan yrityksille tukea 7% yrityksen kokonaiskustannuksista, 
troolikalastuksessa 15 %. (min. 1000 € - max. 35 000 €)

• Haetaan ELYstä, hakemuksen yhteydessä tulee toimittaa mm. tilinpäätöstiedot ja 
tietoja kustannuksista



5) EU:n kalastuksenvalvontaa 
koskevien asetusten 
muutokset 



5) EU:n kalastuksenvalvontaa koskevien 
asetusten muutokset 
• Vielä on vaikea sanoa tarkasti, mitä kaikkea velvoitteita parhaillaan EU:ssa 

valmistelussa oleva valvonta-asetusten paketti tuo. On kuitenkin selvää, 
että jatkossa lisää velvoitteita on tulossa

• Tässä tilanteessa on tärkeää varautua nykyaikaistamaan 
valvontajärjestelmäämme. Muutamia avauksia tässä vaiheessa, johon 
sekä kalastajien että hallinnon tulee valmistautua

• Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen (Digitiekartta) 
• Alle 15 m alusten liikkeiden seuranta
• Saalisilmoitusjärjestelmän kehittäminen

• Tärkeää lähteä etunojassa hakemaan parhaita ja toimivimpia ratkaisuja 
yhdessä alan ja hallinnon kanssa.
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