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PÄÄTÖS KILOHAILISAALIITA KOSKEVAN JOUSTOMEKANISMIN SOVELTAMISESTA 
VUONNA 2018

ASIA Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun
lain (1048/2016, täytäntöönpanolaki) 24 §:n 2 momentin mukaan maa- ja 
metsätalousministeriö päättää vuosittain ne Suomen kalastuskiintiöt, joiden osalta 
sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisestä kalastuspolitiikasta 
annetun asetuksen (1380/2013) 15 artiklan 8 kohdan mukaista mahdollisuutta 
vähentää muun kuin kohdelajin kiintiön ylittäneet saaliit tai saaliit, joita varten ei ole 
kiintiötä, enintään yhdeksän prosentin edestä kohdelajin kiintiöstä.

PÄÄTÖS Vuonna 2018 sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisestä 
kalastuspolitiikasta annetun asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 8 kohdan 
mukaista mahdollisuutta vähentää kilohailin toimijakohtaisen kalastuskiintiön 
ylittäneet kilohailisaaliit tai kilohailisaaliit, joita varten toimijalla ei ole kilohailin 
toimijakohtaista kalastuskiintiötä, enintään yhdeksän prosentin edestä silakan 
toimijakohtaisesta kalastuskiintiöstä Pohjanlahden kiintiöalueella tai Suomenlahden 
ja Itämeren pääaltaan kiintiöalueella. Kilohailisaaliit vähennetään siitä silakan 
toimij akohtaisesta kalastuskiintiöstä, jonka soveltamisalueelta kilohaili on pyydetty.

Tätä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

PERUSTELUT

Neuvoston asetuksen (EU) N:o 2017/1970 6 artiklan 2 kohdan ja liitteen mukaan 
Itämeren kilohailin kalastuskiintiöihin sovelletaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 8 kohdan mukaista 
j oustoelementtiä.

Päätös kilohailisaaliita koskevan j oustomekanismin soveltamisesta vuonna 2018 
edellyttää välitöntä täytäntöönpanoa. Maa- ja metsätalousministeriön täytäntöön
panolain nojalla tekemän päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta 
säädetään täytäntöönpanolain 48 §:ssä.

Lisätietoja antavat kalatalousneuvos Risto Lampinen p. 0295 162458
(risto.lampinen@mmm.fi) ja neuvotteleva virkamies Orian Bondestam p. 0295 
162494 (orian.bondestam@mmm.fi).
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SOVELLETUT
SÄÄNNÖKSET

Laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta 
(1048/2016), 24 ja 48 §

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 
1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 
2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY 
kumoamisesta, artikla 15(8)

Neuvoston asetus (EU) N:o 2017/1970, annettu 27 päivänä lokakuuta 2017, eräiden 
kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien 
vahvistamisesta vuodeksi 2018 sekä asetuksen (EU) N:o 2017/1720 muuttamisesta, 
artikla 6(2) ja liite

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

Kalatalousneuvos

LIITE
Valitusosoitus Turun hallinto-oikeuteen

TIEDOKSI
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus 
Kalatalouden Keskusliitto 
Suomen Ammattikalastajaliitto



VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. Vali
tus on tehtävä kirjallisesti.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava seuraavat asiat:
- valittajan nimi ja kotikunta
- päätös, johon muutosta haetaan, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutoksia 

siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija
na on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
- valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi

tettu viranomaiselle

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ajan laskeminen alkaa tiedok
sisaantipäivää seuraavasta päivästä.
Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:
- Jos päätös on luovutettu asianomaiselle, asianomaisen asiamiehelle tai lähetille, tiedoksisaanti

päivä ilmenee päätöksessä olevasta leimasta.
- Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodis

tuksesta.
- Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä päivänä 

postituspäivästä, jollei muuta ilmene.
- Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle (si- 
jaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä tie
doksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä.

- Jos päätöksen nähtävillä pitämisestä on julkaistu ilmoitus virallisessa lehdessä ja sen lisäksi viran
omaisen ilmoitustaululla tai sanomalehdessä (yleistiedoksianto), tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen 
seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmän voi toimittaa Turun hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, postitse maksettuna posti
lähetyksenä, sähköpostina taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Postittaminen tapahtuu lähettäjän 
vastuulla. Valituksen on saavuttava viranomaiselle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymis
tä, jotta valitus voidaan tutkia. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän virka- 
ajan päättymiseen.

Käsittelymaksu

Hallinto-oikeus perii valittajalta pääsääntöisesti valitusasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksuna 250 
euroa (tuomioistuinmaksulaki (1455/2015) 2 §.

Yhteystiedot
Turun hallinto-oikeus
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Sähköpostiosoite
Virka-aika
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