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Arvoisa vastaanottaja, 

Manner-Suomessa otettiin vuoden 2017 alusta alkaen käyttöön uusi kalastuskiintiöjärjestelmä sila-
kan, kilohailin ja lohen kalastuksessa. Uuden kalastuskiintiöjärjestelmän mukaan Suomen silakka-, 
kilohaili- ja lohikiintiöt jaetaan osuuksina eli siirrettävinä käyttöoikeuksina kaupallisille kalastajille. 
Siirrettävä käyttöoikeus ilmaisee kuinka suuren promilleosuuden sen haltija on oikeutettu kalasta-
maan kustakin Suomen vuotuisesta kalastuskiintiöstä. Siirrettävän käyttöoikeuden voi jatkossa siirtää 
toiselle vaatimukset täyttävälle kaupalliselle kalastajalle esimerkiksi myymällä sen. 

Lohen siirrettävien käyttöoikeuksien hakuaika on 3.2.–10.3.2017 

Tällä kirjeellä teille on lähetetty lohen siirrettävien käyttöoikeuksien hakemista koskeva lomake täy-
tettäväksenne. Hakulomakkeen täyttäminen ja lähettäminen maa- ja metsätalousministeriölle on vält-
tämätöntä, jotta teille voidaan saalishistorianne perusteella myöntää lohen siirrettäviä käyttöoikeuk-
sia. Joudutte muussa tapauksessa myöhemmin hankkimaan käyttöoikeuksia muilta kaupallisilta ka-
lastajilta, jos haluatte jatkossa harjoittaa lohen kalastusta. Vain hyvin pienimuotoinen lohen kalastus 
on mahdollista ilman toimijakohtaisia kalastuskiintiöitä. Sellaiset lohet, jotka saadaan ilman toimija-
kohtaista kalastuskiintiötä harjoitetussa rysäkalastuksessa, on vapautettava. Merialueelta pyydettyjen 
lohien ensimyynti on lisäksi sallittu vain lohen toimijakohtaisen kalastuskiintiön haltijalle.  

On erittäin tärkeää saada siirrettävät käyttöoikeudet jaettua mahdollisimman nopeasti, jotta kaikki 
halukkaat lohen kalastajat voivat suunnitella ja aloittaa toimintansa uuden järjestelmän mukaisesti 
mahdollisimman aikaisin kevään 2017 aikana. Tästä johtuen pyydämme, että lähetätte hakulomak-
keen täytettynä maa- ja metsätalousministeriöön mahdollisimman nopeasti, mielellään sähköpostitse 
osoitteeseen kirjaamo@mmm.fi. Määräaika hakulomakkeen jättämiselle on 10.3.2017, mutta käsitte-
lyn nopeuttamiseksi maa- ja metsätalousministeriö pyytää, että hakulomake lähetetään heti, kun se 
on saatu täytettyä ja se on allekirjoitettu.  

Tämän kirjeen ja hakemuslomakkeen lisäksi teille on oheisena lähetetty tiedot kalatalouden keskus-
rekisteriin merkityistä lohisaaliistanne vuosille 2011–2015 tai 2016, eli kalastushistoriastanne. Kalas-
tushistoria perustuu syksyllä 2016 tarkistettuihin ja korjattuihin kalatalouden keskusrekisterin saalis-
tietoihin. Kalastushistoriasta käy myös ilmi, jos teillä on lohisaaliita, joita on vuosittain saatu ennen 
kesäkuun 20 päivä Perämerellä leveyspiirien 64°00´N ja 65°30´N välisellä merialueella ja ennen ke-
säkuun 25 päivä Perämerellä leveyspiirin 65°30´N pohjoispuolella. Näistä saaliista otetaan siirrettä-
vien käyttöoikeuksien laskennassa huomioon vain 80 prosenttia. 

Jos katsotte, että saaliidenne osalta on virheitä tai korjaustarpeita, tulee teidän lähettää siitä tieto ja 
perusteet korjauksille maa- ja metsätalousministeriölle viimeistään 17.2.2017, mielellään sähköpos-
titse osoitteeseen kirjaamo@mmm.fi. Tämä antaa paremman mahdollisuuden saaliiden tarkastelulle 
ennen haun päättymistä. 
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Myös ne kaupalliset kalastajat, jotka eivät enää kalasta, mutta joilla on kalastushistoriaa, voivat ha-
kea siirrettäviä käyttöoikeuksia ja halutessaan esimerkiksi myydä ne myöhemmin.  Kalastushistoriaa 
omaava henkilö tai yritys voi erillisellä asiakirjalla myös ilmoittaa siirtävänsä ne kaupalliselle kalas-
tajalle, joka voi lisätä nämä hakemukseensa. Näin voidaan toimia vaikka kalastushistoriansa siirtävä 
henkilö tai yritys ei enää olisi kaupallinen kalastaja tai ei enää omistaisi rekisteröityä kalastusalusta. 
Kalastushistoriaa omaava henkilö tai yritys voi kuitenkin myös vielä ennen hakemusten jättämisen 
määräaikaa rekisteröityä kaupalliseksi kalastajaksi ja rekisteröidä kalastusaluksen ja siten olla oikeu-
tettu siirrettävään käyttöoikeuteen saalishistoriansa perusteella. 

Siirrettäviä käyttöoikeuksia koskevat päätökset ja lohen toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden haku 

Maa- ja metsätalousministeriö pyrkii siihen, että päätökset lohen siirrettävistä käyttöoikeuksista voi-
daan tehdä ja lähettää hakijoille mahdollisimman pian haun päätyttyä. Siirrettävät käyttöoikeudet jae-
taan erikseen Suomenlahden kiintiöalueelle ja Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden kiintiöalueelle. 
Käyttöoikeuspäätöstä koskeviin postilähetyksiin lisätään hakulomake, jolla Varsinais-Suomen elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta haetaan lohen toimijakohtaista kalastuskiintiötä vuodelle 
2017. Nämä hakemukset voidaan jättää myös sähköpostilla niin, että niistä voidaan tehdä päätökset 
mahdollisimman pian. Tarkemmat hakuohjeet tulevat siirrettäviä käyttöoikeuspäätöksiä koskevassa 
postilähetyksessä.  

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus jakaa siirrettävien käyttöoikeuksien perusteella vuosittaiset 
lohen toimijakohtaiset kalastuskiintiöt (kappaleina lohia) kaupallisille kalastajille erikseen Suomen-
lahden lohikiintiöstä ja Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiöstä.  

 

Ystävällisin terveisin, 
 
 
Risto Lampinen 
Kalatalousneuvos 

 

 

 


