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     Valtuutussäännökset 

Laki yhteisen kalastuspolitiikan 
seuraamusjärjestelmästä ja 
valvonnasta (1188/2014) 47 § 

 

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN PÄÄTÖS ERÄISSÄ EUROOPAN UNIONIN YHTEISTÄ 
KALASTUSPOLITIIKKAA KOSKEVISSA ASETUKSISSA TARKOITETUISTA SAALIIDEN 
PURKAMISSATAMISTA 

1. Päätös 
 
1.1 Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja koskevassa monivuotisessa 
suunnitelmassa säädettyjen kynnysarvojen ylittävien saaliiden purkamissatamat  

Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia 
koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 
muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 kumoamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1139 14 artiklassa säädettyjen 
kynnysarvojen ylittävien saaliiden purkamissatamat ja -paikat on lueteltu turskasaaliin 
kynnysarvon (750 kilogrammaa) ylittävien saaliiden osalta liitteessä 1 ja pelagisten saaliiden 
kynnysarvon (5000 kilogrammaa) ylittävien saaliiden osalta liitteessä 2.   

1.2 Lajittelemattoman saaliin purkamissatamat ja -paikat 

Kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien ja 
Juutinrauman vesialueilla, asetuksen (EY) N:o 1434/98 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 
88/98 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 19 artiklassa 
tarkoitettuja purkamissatamia ja -paikkoja ovat liitteessä 2 luetellut satamat ja paikat. 
Lajittelemattomia alle 5000 kilogramman silakka- ja kilohailisaaliita saa kuitenkin purkaa 
myös muihin kuin liitteessä 2 mainittuihin satamiin ja purkamispaikkoihin.  
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1.3. Kolmansien maiden kalastusalusten jälleenlaivaus- ja purkamispaikat ja -ajat 

Laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja 
poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä, asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 
1936/2001 ja (EY) N:o 601/2004 muuttamisesta sekä asetusten (EY) N:o 1093/94 ja (EY) N:o 
1447/1999 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 5 artiklassa 
tarkoitettuja paikkoja, joissa kolmansien maiden kalastusalukset voivat purkaa ja 
jälleenlaivata saaliita, ovat liitteessä 3 luetellut satamat ja jälleenlaivauspaikat.  

Kolmansien maiden alukset saavat purkaa ja jälleenlaivata saaliita liitteessä 3 mainituissa 
satamissa ja paikoissa arkipäivinä klo 08.00 – 18.00.  

2. Perustelut 

2.1. Kansallinen lainsäädäntö 

Yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta (1188/2014) annetun lain 
47 §:ssä valtuutetaan maa- ja metsätalousministeriö vahvistamaan päätöksellään ne satamat 
ja lähellä rannikkoa olevat paikat, joissa Euroopan unionin ulkopuolisten valtioiden ja 
Euroopan unioniin kuuluvien valtioiden kalastusalukset voivat purkaa ja jälleenlaivata 
saalista kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien ja 
Juutinrauman vesialueilla, asetuksen (EY) N:o 1434/98 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 
88/98 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 19 artiklassa 
tarkoitetuissa tilanteissa. Sama valtuutus koskee myös Euroopan unionin pitkän aikavälin 
elvytys- tai hoitosuunnitelmissa tarkoitettujen sallittujen jälleenlaivaus- ja purkupaikkojen 
määräämistä.  Pykälässä tarkoitetussa päätöksessä voidaan vahvistaa kellonajat, joita on 
noudatettava saaliita purettaessa ja jälleenlaivattaessa.  Purkamissatamia nimettäessä 
otetaan huomioon sallittujen satamien ja purkupaikkojen kokonaismäärä, käyttöaste ja 
sijainti niin, että purkuja ja jälleenlaivauksia voidaan asianmukaisesti valvoa.  

Ahvenanmaalla on itsehallintolain (ÅFS 71/1991, FFS 1144/1991) mukaan 
itsemääräämisoikeus kalastuksen säätelyssä ja ohjauksessa (kap. 4 § 18). Unionin yhteisen 
kalastuspolitiikan säännöt on säädetty voimaan maakuntalailla (ÅFS no 40/1995). 
Kalastuksen valvonta tapahtuu siten maakunnan kalastuslain (Landskapslagen om fiske i 
landskapet Åland, ÅFS 39/1956) nojalla. Näin ollen satamien nimeäminen kuuluu 
Ahvenanmaan maakunnan toimivaltaan.  

2.2. Euroopan unionin lainsäädäntö 

2.2.1 Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja koskevassa monivuotisessa 
suunnitelmassa säädettyjen kynnysarvojen ylittävien saaliiden purkamissatamat ja 
jälleenlaivausajat 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1139/2016 Itämeren turska-, silakka- ja 
kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta 
suunnitelmasta tuli voimaan 20.7.2016.  Jäsenvaltioiden on laadittava monivuotiseen 
suunnitelmaan sovellettava kansallinen valvontaohjelma ja nimettävä satamat, joihin EU -
kalastusalusten edellä mainitussa asetuksessa (1139/2016) määritettyjä kynnysarvoja 
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suuremmat turska-, silakka- ja kilohailisaaliserät tulee purkaa. Asetuksessa määritettiin 
kynnysarvoiksi 5000 kg pelagisille (silakka ja kilohaili) kannoille ja 750 kg turskakannoille.  

2.2.2 Lajittelemattoman saaliin purkamissatamat, -paikat 

Kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien ja 
Juutinrauman vesialueilla, asetuksen (EY) N:o 1434/98 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 
88/98 kumoamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2187/2005 säädetään 
lajittelemattomien saaliiden purkamista koskevista rajoituksista. Asetuksen 19 artiklan 
mukaan lajittelemattomat saaliit saa purkaa vain satamissa ja purkupaikoilla, joissa on 
käytössä kansallinen näytteenotto-ohjelma.  

2.2.3 Kolmansien maiden kalastusalusten jälleenlaivaus- ja purkamispaikat ja -ajat 

Laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja 
poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä, asetusten (ETY) N:o 2874/93, (EY) N:o 
1936/2001 ja (EY) N:o 601/2004 muuttamisesta sekä asetusten (EY) N:o 1093/94 ja (EY) N:o 
1447/1999 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 5 artiklassa 
säädetään, että  jäsenvaltion tulisi nimetä satamat, joihin kolmansien maiden kalastusalusten 
saaliiden purkaminen tai jälleenlaivaus on sallittu.  

3. Päätöksen valmistelu 

3.1 Nimettyjen satamien valinta ja jälleenlaivausajat 

Maa- ja metsätalousministeriö laati elinkeinokalatalouden rekisteritietojen perusteella 
suomalaisten kalastusalusten viimeisen kolmen vuoden saaliiden purkamiserien 
satamakohtaisen tarkastelun. Tietojärjestelmästä poimittiin tarkasteluun ne satamat, joihin 
on purettu vuodet (2014-2016) aikana yli 400 kg:n turskan saaliseriä tai yli 3000 kg:n silakka- 
ja kilohailisaaliseriä.   

Purkutilastojen mukaan turskaa ei ole purettu viime vuosien aikana Manner-Suomen 
satamiin ei ole viime vuosina purettu turskaa. Ainoastaan Ahvenanmaan kolmeen satamaan 
on viimeisen kolmen vuoden aikana on purettu kerrallaan yli 400 kg:n turskasaaliita. 
Satamien sijainnin ja jääolosuhteiden perusteella on kuitenkin tarpeen nimetä 11 Manner-
Suomen rannikon keskeistä kalasatamaa, jotta turskaa kalastavilla suomalaisilla aluksilla on 
mahdollisuus Etelä-Itämereltä palatessaan purkaa kynnysarvon ylittäviä (750 kg) saaliseriä 
näihin satamiin.   

Silakka- ja kilohailisaaliiden satamakohtaisen purkamistilaston perusteella nimettäisiin 26 
satamaa, joihin sallittaisiin EU -alusten purkavan yli kynnysarvon (5000 kg) ylittäviä silakan ja 
kilohailin saaliseriä. Kuusi satamaa on nimetty saatujen lausuntojen perusteella (Kuusinen, 
Pärnäinen, Galtby, Kasala, Trulleville ja Ajos) niiden sijainnin ja jääolosuhteiden perusteella, 
vaikka näihin satamiin ei  tarkasteluajanjaksona 2014-2016 ole purettu  yli 3000 kg silakka- ja 
kilohailin saaliseriä.  

Unionin lainsäädäntö velvoittaa jäsenvaltiot varmistamaan, että satamissa käytössä on 
riittävä näytteenotto-ohjelma, jolla voidaan valvoa tehokkaasti lajittelemattomien saaliiden 
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purkamista lajeittain. Nimettävät pelagisen saaliin purkusatamat toimisivat myös satamina, 
jonne yli 5000 kilogramman lajittelemattomat saaliit, käytännössä rehusaaliit, voitaisiin 
purkaa ja joissa tarkastajilla olisi käytössään kansallinen näytteenotto-ohjelma. 

Tarkasteluajanjaksona kolmansien maiden kalastusalukset, eli EU:hun kuulumattomien 
valtioiden alukset, eivät ole purkaneet tai jälleenlaivanneet saaliita Suomen 
talousvyöhykkeellä tai satamissa. On kuitenkin tarpeen nimetä vähintään kaksi Suomen 
etelärannikolla sijaitsevaa satamaa ja yksi jälleenlaivauspaikka, joissa kolmansien maiden 
alusten saaliiden purkaminen tai jälleenlaivaus olisi sallittu. Satamiksi olisi perusteltua valita 
Kasnäsin (Kemiönsaari) ja Kuusisen (Kotka) satamat, joita kolmansien maiden alukset 
todennäköisesti satamien sijainnin takia käyttäisivät.  Lisäksi jälleenlaivauspaikaksi 
nimettäisiin Hangon edustan merialue, jossa on aikaisemmin ollut jälleenlaivaustoimintaa. 

3.2. Purkamisajankohdat 

Neuvoston valvonta-asetuksen (EU) N:o 1224/2009 artiklan 43.5 (a) kohdan mukaan 
nimetyille satamille voidaan määritellä sallitut purkamisajankohdat, jotta satamiin tehtävien 
monivuotisen suunnitelman mukaisten saalislajien purkamista voidaan tehokkaasti valvoa.  
Useimmissa varsinkin elinkeinolta ja järjestöiltä tulleissa lausunnoissa todettiin, ettei 
purkamisaikoja ole syytä rajoittaa, joten purkamisaikoja ei tässä päätöksessä rajoiteta.  
 
3.3. Jälleenlaivaus ja kolmansien maiden kalastusalusten saaliiden purkamissatamat ja -
ajat 
 
Jälleenlaivausten yhteydessä vastaanottavassa aluksessa on oltava valvonnasta vastaava 
tarkkailija tai virkamies, tai että suoritetaan tarkastus ennen kuin vastaanottava aluksen 
poistumista jälleenlaivauksen tultua loppuun suoritetuksi (EU:n valvonta-asetuksen 
1224/2009 artiklat 20 ja 42). Monivuotisten suunnitelmien kohteena olevien kantojen 
(turska, silakka ja kilohaili) saaliiden jälleenlaivaukset ovat sallittuja ainoastaan nimetyissä 
satamissa ja ainoastaan, jos kyseiset saaliit on punnittu. Edellä mainittujen vaatimusten 
vuoksi toistaiseksi ei ole tarpeen sallia jälleenlaivauksia nimetyissä satamissa, varsinkaan kun 
tällaista tarvetta tai käytäntöä ei suomalaisilla aluksilla ole viime vuosina ollut.   
 
Kolmansien maiden kalastusalusten jälleenlaivaus- ja purkamispaikkoihin tai purkamisaikojen 
rajoittamiseen ei annetuissa lausunnoissa puututtu.  Kolmansien maiden alusten purkamis- 
tai jälleenlaivausaikaa rajoittamalla voitaisiin mahdollistaa Varsinais-Suomen ELY -keskuksen 
tarkastajien tehokkaampi valvonta ja parempi resurssien kohdistaminen.  

3.4. Kuulemismenettely 

Päätösluonnos perusteluineen oli lausunnolla 13.1.-7.2.2017. Lausuntoja saatiin 26 
kappaletta.  

4. Voimaantulo ja soveltaminen 

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2017.  Päätöstä sovelletaan 
voimaantulopäivästä lukien, vaikka se ei olisi lainvoimainen. 
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5. Valitusosoitus ja tiedoksianto  

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta. 
Valitusosoitus liitteenä. 

Ilmoitus tämän päätöksen antamisesta on julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa   
30.5.2017. Päätös julkaistaan ministeriön määräyskokoelmassa numerolla 11/17. 

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella Virallisessa lehdessä.  

 

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2017 

 

 

Osastopäällikön sijainen, 

vesihallintojohtaja  Kai Kaatra    

 

 

Neuvotteleva virkamies  Jarmo Vilhunen  
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LIITE 1  

Yli 750 kg:n turskasaaliiden purkamisatamat:  

Sataman nimi FI/SV  Kunta 
1) Kuusinen  Kotka 
2) Inkoo/Ingå  Inkoo  
3) Kasnäs  Kemiönsaari 
4) Käldinge  Parainen 
5) Tuomarainen  Taivassalo 
6) Suukari  Uusikaupunki 
7) Rauma/Raumo  Rauma 
8) Reposaari/Räfsö  Pori 
9) Krooka  Merikarvia 
10) Kasala   Merikarvia 
11) Kaskinen/Kaskö  Kaskinen  
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LIITE 2  

Silakka- ja kilohailisaaliiden kynnysarvon (5000 kg) ylittävien sekä lajittelemattomien silakka- ja 
kilohailisaaliiden purkamissatamat: 

Sataman nimi (FI)         Sataman nimi (SV)  Kunta 

1) Kuusinen Kuusinen Kotka 
2) Keihässalmi Keihässalmi Pyhtää 
3) Valko Valkom Loviisa 
4) Inkoon satama Ingå Fiskehamn Inkoo 
5) Kasnäs Kasnäs Kemiönsaari 
6) Käldinge Käldinge Parainen 
7) Pärnäinen Pärnäs Parainen 
8) Galtby Galtby Korppoo 
9) Särkänsalmi Särkänsalmi Naantali 
10) Tuomarainen Tuomarainen Taivassalo 
11) Laupunen Laupunen Kustavi 
12) Vuosnainen Vuosnainen Kustavi 
13) Suukari Nystad Uusikaupunki 
14) Rauma Raumo Rauma 
15) Reposaari Räfsö Pori 
16) Krooka Krooka Merikarvia 
17) Kasala Kasala Merikarvia 
18) Kaskinen Kaskö Kaskinen 
19) Bergö Bergö Maalahti 
20) Klobbskat Klobbskat Vaasa 
21) Vaskiluoto Vasklot Vaasa 
22) Österö Österö Vöyri 
23) Vexala Vexala Uusikaarlepyy 
24) Trullevi Trullevi Kokkola 
25) Pikku-Mansikka Pikku-Mansikka Kalajoki 
26) Konikarvo  Konikarvo  Kalajoki 
27) Lapaluoto  Lapaluoto Raahe 
28) Kiviniemi (Kello) Kiviniemi  Oulu 
29) Riutunkari Riutunkari Oulu 
30) Marjaniemi Marjaniemi Hailuoto 
31) Vatunginnokka Vatunginnokka Ii 
32) Ajos Ajos Kemi 
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LIITE 3  

Satamat, joissa kolmansien maiden alukset saavat purkaa ja jälleenlaivata saaliitaan: 

1) Kasnäs 
 

Kemiönsaari 
2) Kuusinen 

 
Kotka 

   
Paikka, jossa kolmansien maiden alukset saavat jälleenlaivata: 

   Hangon edustan merialue, leveyspiirien 79.70 astetta ja 79.20 astetta sekä pituuspiirien 23.00 astetta ja 
23.50 astetta välisellä rajatulla merialueella  
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VALITUSOSOITUS 
 

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla siitä kirjallisesti jäljempänä kohdassa 5. 
mainitulle hallinto-oikeudelle. Päätöstä on kuitenkin valituksesta huolimatta noudatettava, jos päätöksessä niin 
on määrätty.  

   
1. Valitusaika 

 
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika alkaa kulua 
tiedoksisaantipäivästä seuraavasta päivästä. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seuraavasti: 
1) Jos päätös on luovutettu asianomaiselle, asianomaisen asiamiehelle tai lähetille, tiedoksisaantipäivä ilmenee 

päätöksessä olevasta leimasta. 
2) Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuksesta. 
3) Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä päivänä 

postituspäivästä, jollei muuta ilmene. 
4) Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle 

(sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä tiedoksianto- 
tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä. 

5) Jos päätöksen nähtävillä pitämisestä on julkaistu ilmoitus virallisessa lehdessä ja sen lisäksi viranomaisen 
ilmoitustaululla tai sanomalahdessa (yleistiedoksianto), tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä 
päivänä ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä. 

 
2. Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen 

 
Valituskirjelmässä, joka osoitetaan jäljempänä kohdassa 5. mainitulle hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava 
seuraavat asiat: 
1) valittajan nimi ja kotikunta; 
2) valittajan postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa; 
3) päätös, johon muutosta haetaan; 
4) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäviksi; 
5) perusteet, joilla muutosta vaaditaan; sekä 
6) jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on 

joku muu henkilö, on myös tämän henkilön nimi ja kotikunta ilmoitettava. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 
3. Valituskirjelmän liitteet 

 
Valituskirjelmään on liitettävä: 
1) päätös, johon muutosta haetaan alkuperäisenä tai jäljennöksenä; 
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta; 
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo aikaisemmin ole toimitettu viranomaiselle; ja 
4) valtakirja, jos valittaja käyttää asiamiestä, joka ei ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja. 

 
4. Valituskirjelmän toimittaminen 

 
Valituskirjelmän voi toimittaa jäljempänä kohdassa 5. mainitulle hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, postitse 
maksettuna postilähetyksenä, telekopiona tai sähköpostitse taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Postittaminen 
tapahtuu lähettäjän vastuulla. Valituksen on saavuttava viranomaiselle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan 
päättymistä, 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. 

 
5. Yhteystiedot 

 
Helsingin hallinto-oikeus 
postiosoite:   Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI  
käyntiosoite : Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI  
asiakaspalvelu/kirjaamo: 029 56 42069 (ma-pe klo 12.00 -15.00)  
telekopio: 029 56 42079 
sähköpostiosoite: helsinki.hao(at)oikeus.fi    
Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä. 
puhelinvaihde: 029 56 42000  
virka-aika: klo 8.00 - 16.15 
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6. Oikeudenkäyntimaksu 
 

Muutoksenhakuasian käsittelystä hallinto-oikeudessa mahdollisesti perittävistä maksuista säädetään 
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015). 

 


