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Maa- ja metsätalousministeriö    14.10.2014 

  

VIITE: Kommenttipyyntö kalataloushallinnon organisointiin liittyen (2.10.2014)  

 

ASIA: WWF Suomen kommentit  

 

WWF kiittää kommentointimahdollisuudesta ja toteaa asiasta seuraavaa: 

 

WWF pitää keskeisenä, että kalataloushallinnon organisointia mietitään ennen kaikkea ELY-
keskuksille suunnattujen tehtävien tuloksellisen ja tehokkaan hoitamisen kannalta. Kalatalous 
ELYjen määrän voimakasta vähentämistä on perusteltu eläköitymisellä ja resurssien 
pienenemisellä, mutta mm. kalastuslain uudistus ja kansallisten toimenpideohjelmien, kuten 
kalatiestrategian, tehokas toimeenpano tullee lisäämään kalataloushallinnon tehtäviä 
nykyisestä. Lisäksi Suomi on sitoutunut lopettamaan lajien biodiversiteetin vähenemisen 
vuoteen 2020 mennessä, mikä lisää tarvetta elvyttää uhanalaisia kalakantojamme. Näin ollen 
myös uusien henkilöiden palkkaaminen kalataloushallintoon on välttämätöntä. 

WWF näkee perusteltuna, että kalatalous ELYjen määrää vähennetään nykyisestä, mutta 
katsoo, että ehdotettu kolmen ELYn malli ei ole optimaalinen vaihtoehto kalataloushallinnon 
toimivuuden näkökulmasta. Myös muutoksen nopea aikataulu voi johtaa ongelmiin mm. 
kalastuslain uudistuksen toimeenpanon suhteen. Ehdotetussa mallissa WWF näkee 
ongelmallisena erityisesti suuret toimialueet, jotka voivat johtaa paikallisen tietotaidon sekä 
hallinnon tunnettavuuden heikkenemiseen. Tällä hetkellä ELY-keskusten vahvuus on oman 
alueensa vahva paikallistuntemus, joka on ensiarvoisen tärkeää mm. järkevän ja 
tarkoituksenmukaisen kalastuksensäätelyn sekä sujuvan sidosryhmäyhteistyön toteuttamiseksi. 
Uusia rekrytointeja tehtäessä tuleekin varmistaa, että ELY-keskusten vahva tuntemus eri 
maantieteellisten alueiden erityispiirteistä säilyy. 

Ehdotuksen mukaan valtakunnallisesti keskitettävät tehtävät sekä eräät Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston toimeenpanoon liittyvät tehtävät hoidettaisiin Uudenmaan ELY-
keskuksessa. WWF tukee tätä ehdotusta ja katsoo, että valtakunnallisten tehtävien 
keskittäminen Helsinkiin parantaa hallinnon sujuvuutta ja helpottaa asioimista myös muiden 
kalatalousalan sidosryhmien, kuten valtakunnallisten ympäristöjärjestöjen kanssa.  

WWF katsoo tarpeelliseksi harkita Suomenlahden erottamista muusta rannikkoalueesta omaksi 
kokonaisuudekseen. Suomenlahti poikkeaa sekä elinkeinorakenteeltaan että kalatalousedun 
valvonnan tarpeiden suhteen muista rannikkoalueista. Suomenlahden alueella korostuvat mm. 
suuri vapaa-ajankalastuksen osuus, uhanalaiset kalakannat (meritaimen) sekä tuloksekas ja 
pitkäjänteinen yhteistyö virtavesien kunnostamisessa vapaaehtoispohjalta toimivien järjestöjen 
kanssa. Suomenlahdella on myös suuret vesistöihin kohdistuvat paineet asutuksen ja talouden 
keskittymisen vuoksi. Samalla elinkeinokalatalouden päätoimipaikka voitaisiin elinkeinon 
edustajien toivomuksen mukaisesti sijoittaa Turkuun, jolloin palvelut olisivat lähellä 
elinkeinokalatalouden asiakkaita. 
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Lisätietoja: 
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