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Maa- ja metsätalousministeriön päätös määräaikaisen haun avaamisesta valtion hallinnassa 
olevan siirrettävän käyttöoikeuden jakamiseksi  

Tausta 

Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta 
täytäntöönpanosta annetun lain (täytäntöönpanolaki, 1048/2016) 27 § perusteella 28.10.2020 
päättänyt siirrettävän käyttöoikeuden palauttamisesta valtiolle eräiltä siirrettävän käyttöoikeuden 
haltijoilta vuosien 2017-2019 toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden käytön perusteella.  

Maa- ja metsätalousministeriö jakaa täytäntöönpanolain 28 §:n nojalla (eduskunnan hyväksymässä 
ja 1.5.2021 voimaantulevan pykälämuutoksen muodossa, HE 256/2020) ja siinä mainitussa 
menettelyssä valtiolle palautuneet siirrettävät käyttöoikeudet asettamaansa määräaikaan mennessä 
saapuneiden hakemusten perusteella. Siirrettävä käyttöoikeus jaetaan niille kyseistä Suomen 
kalastuskiintiötä koskevien ei-siirrettävien käyttöoikeuksien haltijoille, jotka ovat vähintään kahden 
vuoden ajan kaikkina vuosina hyödyntäneet vähintään 50 prosenttia ei-siirrettävien käyttöoikeuksien 
perusteella jaetuista toimijakohtaisista kalastuskiintiöistä kyseisestä Suomen kalastuskiintiöstä. 

Siirrettävää käyttöoikeutta voivat hakea myös kyseisen Suomen kalastuskiintiön nykyiset siirrettävän 
käyttöoikeuden haltijat, joille voidaan edellä mainitun ei-siirrettävien käyttöoikeuksien haltijoille 
suoritettavan ensisijaisen jaon jälkeen jakaa jäljelle jäänyt siirrettävä käyttöoikeus. 

Siirrettävää käyttöoikeutta ei jaeta haltijalle, jolta maa- ja metsätalousministeriö on vähentänyt 
edeltävänä vuonna täytäntöönpanolain 27 §:n perusteella kyseistä Suomen kalastuskiintiötä 
koskevaa siirrettävää käyttöoikeutta.  

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus jakaa täytäntöönpanolain 20 §:n 3 momentin perusteella 
valtion hallussa olevia toimijakohtaisia kalastuskiintiöitä vuodelle 2021 niille käyttöoikeuden 
haltijoille, joille tällä päätöksellä toteutetun haun perusteella on päätetty jakaa siirrettävät 
käyttöoikeudet. 

Päätös 

Maa- ja metsätalousministeriö avaa tällä päätöksellä valtion hallussa olevien siirrettävien 
käyttöoikeuksien haun. Määräaikainen haku päättyy 6.5.2021. 

Hakemukset on jätettävä viimeistään haun päättymispäivänä 6.5.2021 sähköisesti maa- ja 
metsätalousministeriön kirjaamoon (kirjaamo@mmm.fi) tai kirjallisesti 6.5.2021 klo 16.15 mennessä 
ministeriön kirjaamoon. 

Koronaepidemiasta johtuvien etätyö- ja turvallisuusmääräysten vuoksi hakemukset pyydetään 
jättämään ensisijaisesti sähköisesti. 

Tätä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. 
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Perustelut 

Valtiolle on maa- ja metsätalousministeriön täytäntöönpanolain 27 §:n perusteella tehdyillä 
päätöksillä palautettu seuraavat siirrettävän käyttöoikeuden määrät: 

Pohjanlahden silakkakiintiö:   Rysä: 1,174 promillea 
    Trooli: 0,745 promillea 
 
Itämeren pääaltaan ja Suomenlahden silakkakiintiö: Rysä: 0,812 promillea 
    Trooli: 0,004 promillea 
 
Kilohailikiintiö:     0,222 promillea 
 
Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiö:  5,139 promillea 

Suomenlahden lohikiintiö:    42,354 promillea 

 

Valtiolle palautettujen siirrettävien käyttöoikeuksien määrien perusteella valtiolle on vuoden 2021 
Manner-Suomen kalastuskiintiöistä jaettu toimijakohtaiset kalastuskiintiöt seuraavasti: 

Pohjanlahden silakkakiintiö:    Rysä: 58 123 kg 
Trooli: 36 884 kg 

 
Itämeren pääaltaan ja Suomenlahden silakkakiintiö: Rysä: 15 011 kg 

Trooli:        74 kg 
 
Kilohailikiintiö:       2 325 kg 
 
Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiö:       121 kpl 
 
Suomenlahden lohikiintiö:         369 kpl 

Valtion halussa olevat siirrettävät käyttöoikeudet ja vuoden 2021 toimijakohtaiset kalastuskiintiöt on 
tarpeen jakaa hakijoille siten, että ne voidaan hyödyntää kalastuskaudella 2021. 

Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä (1050/2016) määrittää 2 a 
§:ssä, että hakemukset valtiolle palautuneista siirrettävistä käyttöoikeuksista on jätettävä maa- ja 
metsätalousministeriön kirjaamoon ja niiden tulee sisältää 1 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa 
tarkoitetut tiedot. Kyseiset tiedot käsittävät 1) hakijana toimivan kaupallisen kalastajan nimi, 
henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus sekä tiedot hakijan yhteyshenkilöstä ja hakijan 
yhteystiedot; 2) mitä Suomen silakan, kilohailin tai lohen kalastuskiintiötä koskevaa siirrettävää 
käyttöoikeutta hakija hakee; sekä 3) mitkä merellä toimivat rekisteröidyt kalastusalukset ovat hakijan 
omistuksessa ja hakijan omistusosuudet näistä kalastusaluksista. 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (2019/808) 122 §:n 3 momentin mukaan päätös 
voidaan panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana, jos laissa niin säädetään tai jos päätös on 
luonteeltaan sellainen, että se on pantava täytäntöön heti, tai jos päätöksen täytäntöönpanoa ei 
yleisen edun vuoksi voida lykätä.  

Maa- ja metsätalousministeriön päätös määräaikaisen haun avaamisesta ja päätökset valtion 
hallussa olevien siirrettävien käyttöoikeuksien jakamisesta hakijoille edellyttää välitöntä 
täytäntöönpanoa, jotta niihin liittyvät toimijakohtaiset kalastuskiintiöt voidaan hyödyntää 
kalastuskaudella 2021. Päätösten täytäntöönpano vasta niiden lainvoimaiseksi tulemisen jälkeen 
vaarantaisi valitustilanteessa niihin perustuvien vuotta 2021 koskevien toimijakohtaisten 
kalastuskiintiöiden käytön. Tämän vuoksi maa- ja metsätalousministeriönkin päätökset ovat 
luonteeltaan sellaisia, että ne on pantava täytäntöön heti. Myös silakan, kilohailin ja lohen tarjonnan 
varmistamiseen liittyvä yleinen etu edellyttää päätösten välitöntä täytäntöönpanoa. 
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Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Orian Bondestam p. 0295 162494 
(orian.bondestam@mmm.fi). 

Sovelletut säännökset 
 
Laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesti täytäntöönpanosta (1048/2016), 28 § 
 
Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä (1050/2016), 2 a § 
 
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (2019/808), 122 § 3 momentti, 2 kohta 
 
 
 
 
 
 
 
Osastopäällikön sijainen,  Marja Kokkonen 
Metsäneuvos 
 
 
 
 
Neuvotteleva virkamies  Orian Bondestam 
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