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Jokiseura lausuu lohistrategiatyöryhmän mietinnöstä
NOSTIMME lausunnossamme 18.11.2013 erityisesti esille puheenjohtajien täydentävän

lausuman. Jokiseura yhtyi lohistrategiatyöryhmän mietintöön ehdolla, että puheenjohtajien täydentävässä lausumassa listatut asiat toteutetaan myös käytännössä. Toisin
sanoen painotimme sitä, että puheenjohtajien lausumassaan mainitsemat seikat sisällytetään lohistrategiatyöryhmän mietintöön sen oleellisena osana. Näin ei ole tehty,
vaan lausunnolle laitetussa mietinnössä puheenjohtajien esille nostamat seikat ovat
edelleenkin mietinnön ulkopuolella. Keskeneräisyyttä osoittaa sekin, että mietinnön tiivistelmässä kerrotaan ehdotusten taloudelliset ja muut vaikutukset selvitettävän ja arvioitavan vasta jatkotyössä.
KOROSTAMME sitä, että työryhmä ei tehnyt asiantuntija-alustusten perusteella nykyti-

lan analyysiä. Lohistrategiatyöryhmä ei mitenkään vertaillut eri kalastusmuotoja, joten
strategiset tarkastelut jäivät täysin tekemättä. Kalastusmatkailu ja sen yhteiskunnallinen merkitys jokivarsien ihmisille ei pääse mietinnössä oikeaan asemaan, koska työryhmä paimennettiin yhden vaihtoehdon perään tukemaan vanhoja tuottamattomia
rakenteita. Työryhmässä keskityttiin vain sellaisiin asioihin, joista jonkinlainen yhteisymmärrys oli kohtuudella saavutettavissa.
STRATEGIAN keskeisin sisältö on Suomen ammattikalastuksen muuttaminen yli koko

kalastuskauden pohjautuviin kalastajakohtaisiin kiintiöihin, joista voisi muodostua
Pohjanlahden rannikon ammattikalastajille kiinteitä oikeuksia – omistuksia. Tällainen
olisi Suomen perustuslain ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan vastaista. Lohi on
anadrominen kala; merilain 66 artiklan 4 momentin mukaan Suomen tulisi neuvotella

lohistrategian sisällöstä myös Ruotsin kanssa, koska Ruotsin jokien luonnonlohikannat
vaeltavat kutujokiinsa Suomen rannikon kautta. Suomen asettamilla lohen kevätkalastuskiellon aikarajoituksilla on erityistä merkitystä myös Ruotsin Perämeren jokien lohikannoille, joten nykyisistä aikarajoista ei ilman Ruotsin suostumusta pitäisi luopua edes
kalastajakohtaisten kiintiöiden perusteella, kuin pieneltä osin.
MINISTERIÖN laatima lohistrategiatyöryhmän mietintö ei ole valmis lohistrategiaksi.

Valtioneuvoston ei pitäisi tehdä asiasta periaatepäätöstä ennen kuin lohenkalastuksen
historialliset ja erityisperusteiset kalastusoikeudet ja valtion lohiregalekysymys on loppuun selvitetty. Tämä nousi erityiseen agendaan 31.1.2014 Väylän viehelupa-alueen
tehtyä asiasta avoimen kantelukirjelmän valtioneuvostolle. Vaikka valtioneuvoston periaatepäätöksillä ei olekaan välittömiä oikeudellisia vaikutuksia kansalaisiin, Maa- ja
metsätalousministeriön ei pitäisi kiirehtiä lohistrategiatyöryhmämietintöään valtioneuvostolle ennen kuin Tornionjoen lohenkalastuksessa kalastusviranomaiseen kohdistuva ristiriitatilanne on saatu selvitetyksi.
LOHISTRATEGIA ja KALASTUSLAIN KOKONAISUUDISTUS ovat nyt samanaikaisesti avoin-

na, joten olisi varmaankin perusteltua hoitaa lohi- ja taimenasiat samantien vaelluskalalaiksi eli omaksi vaelluskalasäädännöksi osana uutta kalastuslakia. Näin saadaan
parlamentaariseen käsittelyyn arvokkaimmat vaelluskalamme, jotka vihdoinkin pitäisi
nähdä riistakaloina, joilla on myös ohjeellinen arvo kuten riistaeläimillä.
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