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Laki
Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta anne-

tun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpa-

nosta annetun lain (1048/2016) 19 §:n 1 ja 4 momentti, 20 §:n 1 ja 4 momentti, 21 §,
29 §:n 1–5 momentti, 30 §:n otsikko ja 1 momentti ja 32 §:n 1 momentti sekä

lisätään 4 §:ään uusi 4 momentti ja lakiin uusi 6 a § seuraavasti:

4 §

Suomen kalastuskiintiön täyttyminen tai suurimman sallitun pyyntiponnistustason 
saavuttaminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Maa- ja metsätalousministeriö voi päättää Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteises-

tä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen 15 artiklan 9 kohdassa tarkoitetun kiintiöiden
vuosittaisen siirtomahdollisuuden käyttämisestä siten, että se sallii päätöksellään silakan,
kilohailin tai lohen lisämäärien purkamisen. Lisämäärät voivat olla enintään kymmenen
prosenttia kyseisistä Suomen kalastuskiintiöistä ja 20 §:ssä tarkoitetut silakan, kilohailin
tai lohen toimijakohtaiset kalastuskiintiöt voidaan ylittää enintään kymmenellä prosentilla
lisämäärien hyödyntämiseksi.

6 a §

Jokialueiden kaupallisia lohisaaliita koskevat erityismääräykset

Jokialueelta kaupallisessa kalastuksessa pyydettyjen Itämerestä peräisin olevien lohien
ensimyynti on sallittu vain sellaisille kaupallisille kalastajille, jotka ovat ilmoittaneet elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle aikovansa kyseisenä vuonna harjoittaa lohen
kaupallista kalastusta jokialueella. Jokialueella kaupallisessa kalastuksessa saadut lohet
on merkittävä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta saadun tunnisteen avulla si-
ten, että voidaan tunnistaa lohta pyytäneen kaupallisen kalastajan nimi ja tunnus.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää:
1) 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen sisällöstä ja sen antamisen ajankohdasta;
2) tietyllä jokialueella tai tiettynä aikana kaupalliselle kalastajalle sallittavan lohisaaliin

enimmäismäärästä;
3) jokialueelta saadun lohisaaliin koostumusta koskevista rajoituksista;
4) jokialueelta saadun lohisaaliin ilmoittamismenettelystä, merkitsemismenettelyistä ja

tunnisteen tarkemmasta sisällöstä.
Edellä 2 momentissa tarkoitettua asetusta annettaessa voidaan sen mukaiset velvoitteet

asettaa erilaisina eri kaupallisten kalastajien ryhmiin kuuluville kalastajille.
HE 85/2018
MmVM 12/2018
EV 92/2018
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19 §

Toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden jakomenettely

Ennen ei-siirrettävien ja siirrettävien käyttöoikeuksien perusteella suoritettavaa 2 ja
3 momentissa tarkoitettujen toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden jakoa maa- ja metsäta-
lousministeriö vähentää kustakin Suomen silakan, kilohailin ja lohen vuosittaisesta kalas-
tuskiintiöstä 12 §:n 2 momentissa tarkoitetut Ahvenanmaan maakunnalle siirrettävät kiin-
tiömäärät sekä 18 §:ssä tarkoitetut erilliset kalastuskiintiöt. Suomen kalastuskiintiöiden
määriä laskettaessa otetaan huomioon mahdolliset edellisen vuoden kalastustoiminnasta
johtuvat kalastuskiintiöiden siirrot ja vähennykset ja 4 §:n 4 momentissa tarkoitetun siir-
tomahdollisuuden käyttöönotosta johtuvat kalastuskiintiöiden vähennykset.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Toimijakohtaiset kalastuskiintiöt ja niiden käyttämättömät osat, joita Euroopan unionin

säännösten mukaan ei voida siirtää seuraavalle kalenterivuodelle, palautuvat maa- ja met-
sätalousministeriön hallinnoitaviksi niiden soveltamista seuraavan kalenterivuoden 6 päi-
vänä tammikuuta.

20 §

Toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden jakaminen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus jakaa Suomen silakan, kilohailin ja lohen ka-
lastuskiintiöt toimijakohtaisiksi kalastuskiintiöiksi kalenterivuosittain määräaikaan men-
nessä saapuneiden siirrettävien ja ei-siirrettävien käyttöoikeuksien haltijoiden hakemus-
ten perusteella 19 §:ssä tarkoitettujen menettelyiden mukaisesti. Päätöksessään elinkeino-
, liikenne- ja ympäristökeskus ottaa huomioon mahdolliset 23 §:ssä tarkoitetut toimija-
kohtaisista kalastuskiintiöistä luopumiset, 27 §:n 5 momentin mukaiset käyttömaksun
maksamatta jättämisestä johtuvat toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden menetykset ja
29 §:n 4 momentin mukaiset toimijakohtaisen kalastuskiintiön ylityksestä tehtävät vähen-
nykset.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Edellä 19 §:n 1 momentissa tarkoitettujen Suomen kalastuskiintiöiden siirrosta aiheu-

tuvat lisäykset jaetaan ei-siirrettävien ja siirrettävien käyttöoikeuksien haltijoille niiden
mukaisten osuuksien suhteessa ja mainitussa momentissa aiheutuvat vähennykset jaetaan
edellisenä vuonna toimijakohtaisen kalastuskiintiönsä ylittäneiden tai 4 §:n 4 momentissa
tarkoitetussa tilanteessa toimijakohtaisen kalastuskiintiönsä enemmän kuin maa- ja met-
sätalousministeriön päätöksessä sallitulla lisämäärällä ylittäneiden haltijoiden kesken yli-
tysten suuruuden mukaisessa suhteessa.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

21 §

Suomen kalastuskiintiöihin tehtävien muutosten vaikutus toimijakohtaisiin 
kalastuskiintiöihin

Jos Suomen kalastuskiintiö Euroopan unionin neuvoston päätöksellä pienenee tai suu-
renee kesken kalenterivuoden, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus muuttaa tarvit-
taessa 20 §:ssä tarkoitettuja toimijakohtaisia kalastuskiintiöitä koskevia päätöksiään siten,
että Suomen kalastuskiintiöiden lisäykset ja vähennykset jaetaan siirrettävien ja ei-siirret-
tävien käyttöoikeuksien haltijoille siirrettävien ja ei-siirrettävien käyttöoikeuksien suh-
teessa.
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29 §

Toimijakohtaisen kalastuskiintiön haltijan velvollisuudet ja seuraamukset niiden 
noudattamatta jättämisestä

Toimijakohtaisen kalastuskiintiön haltijan on järjestettävä kalastustoimintansa ja seu-
rattava toimijakohtaisen kalastuskiintiönsä hyödyntämistä mahdollisen kiintiön ylityksen
vaikutukset huomioon ottaen niin, etteivät toimijakohtaisen kalastuskiintiön haltijan saa-
liit ylitä sille jaettua tai jaettavaa toimijakohtaista kalastuskiintiötä. Toimijakohtaisen ka-
lastuskiintiön ylittäminen maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalla lisämäärällä on
kuitenkin sallittua, jos maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt 4 §:n 4 momentissa tarkoi-
tetun kyseistä kalastuskiintiötä ja vuotta koskevan päätöksen Suomen kalastuskiintiön
vuosittaisesta siirtomahdollisuudesta ja lisämäärien purkamisesta sekä mahdollisuudesta
ylittää toimijakohtainen kalastuskiintiö.

Suomen silakan, kilohailin ja lohen kalastuskiintiöiden kalastaminen on kielletty ilman
toimijakohtaista kalastuskiintiötä, lukuun ottamatta 18 §:ssä tarkoitettujen erillisten kalas-
tuskiintiöiden perusteella harjoitettavaa kalastusta. Toimijakohtaisen kalastuskiintiön hal-
tija ei saa kalastaa kyseistä Suomen kalastuskiintiötä, jos haltijan sitä koskeva toimijakoh-
tainen kalastuskiintiö on täyttynyt tai ylittynyt 4 §:n 4 momentissa tarkoitetussa maa- ja
metsätalousministeriön päätöksessä sallitulla lisämäärällä. Kalastus on keskeytettävä heti,
jos on ilmeistä, että toimijakohtainen kalastuskiintiö on täyttynyt tai ylittynyt 4 §:n 4 mo-
mentissa tarkoitetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä sallitulla lisämäärällä.
Toimijakohtaisen kalastuskiintiön haltija saa toimijakohtaisen kalastuskiintiön täytyttyä
tai ylityttyä 4 §:n 4 momentissa tarkoitetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä
sallitulla lisämäärällä kalastaa 18 §:ssä tarkoitettujen erillisten kalastuskiintiöiden ja niitä
koskevien säännösten perusteella. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää
luvan tutkimus- ja koulutustarkoituksessa tapahtuvaan trooli- tai rysäkalastukseen ilman
toimijakohtaista kalastuskiintiötä siten, että saaliit kirjataan erilliseen kalastuskiintiöön tai
jätetään Euroopan unionin säädösten perusteella kirjaamatta Suomen kalastuskiintiöön.

Kalastuksesta ilman toimijakohtaista kalastuskiintiötä, sen ylittävästä kalastuksesta,
toimijakohtaisen kalastuskiintiön 4 §:n 4 momentissa tarkoitetussa maa- ja metsätalous-
ministeriön päätöksessä sallitun lisämäärän ylittämisestä tai 25 §:ssä tarkoitetun lohen
merkintävelvollisuuksien rikkomisesta määrättävästä vakavaa rikkomusta koskevasta
seuraamusmaksusta säädetään yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja val-
vonnasta annetun lain 51 ja 52 §:ssä.

Jos toimijakohtaisen kalastuskiintiönsä ylittänyt haltija tai toimijakohtaisen kalastus-
kiintiönsä 4 §:n 4 momentissa tarkoitetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä
sallitun lisämäärän ylittänyt toimijakohtaisen kalastuskiintiön haltija on samalla siirrettä-
vän käyttöoikeuden tai ei-siirrettävän käyttöoikeuden haltija, vähennetään ylitystä vastaa-
va määrä tai toimijakohtaisen kalastuskiintiön 4 §:n 4 momentissa tarkoitetussa maa- ja
metsätalousministeriön päätöksessä sallitun lisämäärän ylittävä määrä siirrettävän käyttö-
oikeuden tai ei-siirrettävän käyttöoikeuden haltijan seuraavan vuoden kyseisestä toimija-
kohtaisesta kalastuskiintiöstä ja kyseinen osuus toimijakohtaisesta kalastuskiintiöstä pa-
lautuu valtiolle.

Jos toimijakohtaisen kalastuskiintiön haltija ylittää toimijakohtaisen kalastuskiintiönsä
tai ylittää toimijakohtaisen kalastuskiintiönsä 4 §:n 4 momentissa tarkoitetussa maa- ja
metsätalousministeriön päätöksessä sallitun lisämäärän, haltijalla on saaliin purkamisen
jälkeen 72 tuntia aikaa hankkia lisää toimijakohtaista kalastuskiintiötä ja ilmoittaa siitä
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle välttääkseen 3 ja 4 momentissa tarkoitetut
seuraamukset.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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30 §

Kaupallisen kalastuksen siirrettäviä ja ei-siirrettäviä käyttöoikeuksia ja toimijakohtaisia 
kalastuskiintiöitä koskeva rekisteri

Maa- ja metsätalousministeriö ottaa käyttöön siirrettäviä ja ei-siirrettäviä käyttöoikeuk-
sia ja toimijakohtaisia kalastuskiintiöitä koskevan rekisterin (kalastuskiintiörekisteri)
osaksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain
29 §:ssä tarkoitettua tietojärjestelmää. Rekisteriä käytetään Euroopan unionin lainsäädän-
nössä sekä tässä laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

32 §

Haltijan oikeus käyttää kalastuskiintiörekisterin tietoja

Siirrettävien ja ei-siirrettävien käyttöoikeuksien ja toimijakohtaisten kalastuskiintiöi-
den haltijoilla on oikeus rekisteriin kuuluvassa sähköisessä palvelussa nähdä omat tieton-
sa, nähdä muut siirrettävien ja ei-siirrettävien käyttöoikeuksien ja toimijakohtaisten kalas-
tuskiintiöiden haltijoiden tunnistetiedot ja siirtää hallussaan oleva toimijakohtainen kalas-
tuskiintiö kokonaan tai osittain toiselle rekisteriin tallennetulle toimijakohtaisen kalastus-
kiintiön haltijalle.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2018.

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2018

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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