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MMM, Lausuntopyyntö luonnoksista kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmää 
koskevan lain ja valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi  (591/01.01/2018) 
 
RAJAJOKIKOMISSION LAUSUNTO LUONNOKSISTA KAUPALLISEN 
KALASTUKSEN KIINTIÖJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN LAIN JA 
VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISEKSI  
 
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio kiittää lausuntopyynnöstä. Lausuntopyyntö on  
toimitettu komissiolle suomenkielisenä. 
 
 
Kalastusalueiden termit vaativat tarkennusta  

 
Komissio toteaa lausuntoaineistosta, että asetusehdotuksessa (artikla 14) tulisi 
määritellä termi ”jokialue” erotuksena rakennettujen jokien ”terminaalialueista”, joihon 
asetusehdotuksen perusteluissa lähinnä viitataan Kemi- ja Iijoen osalta. Ehdotusta 
tulisi komission näkemyksen mukaan siis täydentää määritelmin jokialueesta, 
terminaalialueesta, rannikosta sekä Suomen merialueen/rannikon kalastuksen 
kiintiöjärjestelmän soveltamisesta eri alueisiin ja havainnollisin karttaliittein.  
 
Rajajokikomissio katsoo, että terminaalialueiden lohen kalastuksen tulee kuulua 
kansalliseen lohikiintiöön rannikon merikalastuksen tapaan.   
 
 
Tornionjoki, rajajokisopimus ja sen kalastussääntö  
 
Asetusehdotuksesta ei käy ilmi, miten siinä esitetty kalastus on kytketty Suomen ja 
Ruotsin välisiin neuvotteluihin kalastussäännöstä Tornionjoella.  
 
Komission näkemyksen mukaan asetuksessa olisi syytä viitata Suomen ja Ruotsin 
välisen rajajokisopimuksen kalastussääntöön Tornionjoen kansainvälisellä 
vesistöalueella, erotuksena muista asetusehdotuksessa mainituista, Itämereen 
laskevista joista, jotka ovat kalastuksen Suomen kansallisen sääntelyn kohteina.  
 
Komissio katsoo, että mikäli asetusehdotuksen kaupallista kalastusta olisi tarkoitus 
jatkossa soveltaa myös Tornionjoella, rajajokisopimuksen yhteistyövelvoitetta tulisi 
noudattaa.   
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Ehdotus jokialueen kaupalliseen kalastukseen sovellettavista säännöksistä on 
periaatteessa hyvä ja selkeyttää tilannetta kansallisen lohikiintiön seurannan ja saaliin 
merkinnän osalta jokialueella. Säännökset olisivat pitkälti yhteneväiset 
merikalastuksen lohisaaliiseen nähden (asetusehdotuksen artikla 14). 
 
Kuten aiemmin lausunnossa komissio toteaa, asetusehdotuksessa viitatut termit eri 
kalastusalueista tulisi tarkentaa, sekä huomioida Suomen ja Ruotsin välinen 
rajajokisopimus ja Tornionjoen kalastussääntö tässä yhteydessä.  
 
 
Toimijakohtaisen kalastuskiintiön haltijan velvollisuudet ja seuraamukset niiden 
noudattamatta jättamisestä, 29§: lisämääräys kiintiön ylittämisestä 
 
Asetusluonnoksessa esitetty kansallisten kalastuskiintiöiden ylitysmahdollisuus ei 
komission näkemyksen mukaan ole varovaisuusperiaatteen mukaista eikä esitettyä 
kiintiömekanismia tulisi ottaa käyttöön.  
 
    
Tietopyyntö maa- ja metsätalousministeriölle  
 
Komissio pyytää maa- ja metsätalousministeriöltä antamaan komissiolle tiedot siitä 
lohenkalastuksesta, joka asetusehdotuksen sanamuotojen mukaan mahdollisesti ei 
kuulu / ei ole kuulunut Suomen kansallisen lohikiintiöön Kemijoen jokialueella ja/tai 
terminaalialueella vuosittain 2000- ja 2010-luvulla ja minä aikana pyynti on 
kalastuskaudella tapahtunut.  
 
 
 
Timo Jokelainen   Johan Antti  
puheenjohtaja   varapuheenjohtaja 
 
 
Virve Sallisalmi 
sihteeri 
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