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HAKEMUS EI-SIIRRETTÄVÄKSI KÄYTTÖOIKEUDEKSI JA SEN 
PERUSTEELLA MYÖNNETTÄVÄSTÄ TOIMIJAKOHTAISESTA 
KALASTUSKIINTIÖSTÄ 

 
1. Hakijan nimi ja kaupallisen kalastajan tunnus 

 
 
2. Hakijan Y-tunnus / henkilötunnus 

 
 
3. Hakijan osoite 

 
 
4. Puhelinnumero 

 
 

5. Sähköpostiosoite 

 
HAEN EI-SIIRRETTÄVÄÄ KÄYTTÖOIKEUTTA JA 
TOIMIJAKOHTAISTA KALASTUSKIINTIÖTÄ SEURAAVASTI: 

 
 

KIINTIÖ 

SILAKKA LOHI 
HER/30/31 
POHJANLAHTI 

HER/3D-R30 
ITÄMEREN 
PÄÄALLAS JA 
SUOMENLAHTI 

SAL/3BCD-F 
ITÄMEREN 
PÄÄALLAS JA 
POHJANLAHTI 

SAL/3D32 
SUOMENLAHTI 

 
MAKSIMIMÄÄRÄ 

(rasti ruutuun) 
    

 
PROMILLEA 

(max 2 ‰) 

 
‰ 

 
‰ 

 
‰ 

 
‰ 

Haen toimijakoh-
taista kalastus-
kiintiötä minulle 

mahdollisesti 
myönnettävän 
ei-siirrettävän 

käyttöoikeuden 
perusteella 
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Paikka ja päiväys 
 
 
 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
 
 
 

 
Hakulomakkeet toimitetaan sähköisesti: kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi   
tai postitse osoitteeseen: Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku viimeis-
tään 17.11.2017 klo 16:15 
 
 
Ohje 
 
Haku on mahdollinen vain I ryhmän aloitteleville kaupalliselle kalastajalle 
 
"17§ 1048/2016 Laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta 
 
Aloittavien kaupallisten kalastajien ei-siirrettävät käyttöoikeudet 
 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi jakaa kirjallisen hakemuksen perusteella kalastuslain 88 §:ssä 
tarkoitettuun I ryhmään rekisteröityneelle aloittavalle kaupalliselle kalastajalle, joka omistaa merialueen kau-
palliseen kalastukseen rekisteröidyn kalastusaluksen, enintään viideksi kalenterivuodeksi silakan tai lohen 
rysäkalastukseen kaupallisen kalastajakohtaisen ei-siirrettävän käyttöoikeuden, jonka suuruus vastaa enin-
tään kahta promillea siitä Suomen silakan tai lohen kalastuskiintiön osasta, josta on vähennetty 
12 §:ssä tarkoitetut Ahvenanmaan maakunnalle siirrettävät kiintiömäärät sekä 18 §:ssä tarkoitetut erilliset 
kalastuskiintiöt. 
Ei-siirrettävinä käyttöoikeuksina voidaan jakaa kustakin Suomen silakan ja lohen kalastuskiintiöstä 
yhteensä enintään määrä, joka vastaa neljää prosenttia siitä kyseisen Suomenkalastuskiintiön osasta, josta 
on vähennetty 12 §:ssä tarkoitettu Ahvenanmaan maakunnalle siirrettävä kiintiömäärä sekä 18 §:ssä tarkoi-
tettu erillinen kalastuskiintiö. Jos kaikille 1 momentin vaatimukset täyttäville hakijoille ei voida myöntää kah-
den promillen ei-siirrettäviä käyttöoikeuksia neljän prosentin enimmäismäärän täyttymisen takia, jaetaan 
Suomen kalastuskiintiöstä jaettavissa olevasta osuudesta 1 momentin vaatimukset täyttäville hakijoille sa-
mansuuruiset ei-siirrettävät käyttöoikeudet." 
 

 
Lisätietoja: 
Kalastusmestari Aki Koskinen, puh. 0295 023 025  aki.koskinen@ely-keskus.fi  
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