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Tiivistelmä
Hankkeen tavoitteena oli testata sisävesi- ja rannikkokalastuksen alueellista
ohjausjärjestelmää ja kehittää siihen liittyvää tietojärjestelmää. Samalla pyrittiin
kouluttamaan
kalatalousalan
toimijoita
järjestelmän
hyödyntämisessä
kalastuksenohjauksessa. Järjestelmän testaus ja koulutukseen liittyvä harjoitus toteutettiin
muikun populaatiodynamiikkaa jäljittelevän simuloidun kalakannan kalastusta säätelemällä.
Kaikkiaan yhdeksän kalatalousalan toimijoista muodostettua toimikuntaa harjoitteli
kaupallisen kalastuksen alueellista ohjausta keskimäärin 10 simulaatiovuoden
harjoitusjaksolla.
Koulutus ja harjoitukset järjestettiin erikseen kullekin kaupallisen kalastuksen ohjauksen
kannalta keskeiselle taholle: kalastusoikeuden haltijoille, kalatalousviranomaisille,
kaupallisille kalastajille, kalatalouskeskuksille sekä tutkimuslaitoksille. Kaikki toimikunnat
osoittivat kykenevänsä ottamaan huomioon kalavarojen käyttöön ja käytön ohjaukseen
liittyviä intressejä moniulotteisesti. Tietojärjestelmän liittäminen osaksi kaupallisen
kalastuksen alueellista ohjausta on hankkeessa saadun kokemuksen mukaan perusteltua ja
järjestelmän talous voi perustua pääosin kaupallisen kalastuksen lupatuloihin. Kehitetyn
järjestelmän periaatteita voidaan soveltaa myös vapaa-ajankalastuksen ohjaukseen.
Kalastuksen monikriteerisen kestävyyden kannalta on välttämätöntä, että todellisessa
kalastuksen ohjauksesta päättävässä toimikunnassa on laajapohjainen asianosaisiksi itsensä
mieltävien intressitahojen edustus. Kalavarojen käyttöä koskevat kiistat noussevat silloin
väistämättä ajoittain esille. Eri intressiryhmien kyvykkyys ohjata järjestelmän puitteissa
kalastusta kuvitteellisissa harjoituksissa viestii kuitenkin laajapohjaisesta yhteisestä
kalakantojen säätelyn perusteita ja tarpeita koskevasta perusnäkemyksestä, mikä antaa
erinomaisen lähtökohdan yhteistoiminnan kehittämiselle.
Osallistujat pitivät koulutusta ja harjoituksia toimivana tapana opetella kalastuksen alueellista
ohjausta ja siihen käytettävän luotettavuudeltaan vaihtelevan tiedon hyödyntämistä. Saatujen
tulosten ja annetun palautteen perusteella voidaan arvioida, että kalastuksen ohjaukseen
osallistuvien tahojen kattava koulutus tehostettuna opetettujen käsitteiden ja menetelmien
omakohtaisella kokeilemisella mahdollisimman aidon tuntuisessa simulaatiotilanteessa
parantaa oleellisesti mahdollisuuksia järjestää kalastuslakiehdotuksen tavoitteena oleva
kalavarojen kestävä käyttö ja hoito. Tämän raportin luku 4 muodostaa luonnoksen
koulutukseen liittyväksi avoimeksi oppimateriaaliksi, jota on tarkoitus täydentää tarpeen
mukaan jatkossa.
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1. Tausta
Jyväskylän yliopiston toteuttamassa SeOs I -hankkeessa selvitettiin, mitä tietoa on tällä
hetkellä olemassa ammattikalastuksen seuranta- ja ohjausjärjestelmää varten ja miten
järjestelmää voitaisiin kehittää yhdessä eri toimijoiden kanssa. Kyseisessä selvityksessä
(Muje ym. 2011) kävi ilmi mm., että:
Tutkimustietoa on ammattikalastuksen kohteina olevilta alueilta hyvin vaihtelevasti.
Yhteistä eri alueille on tutkimustiedon heikko välittyminen kalastusta koskevaan
päätöksentekoon, erityisesti osakaskuntatasolle. Tiedon välittyminen toimii parhaiten
alueilla, joilla on yleisvettä ja osakaskunnissa, joiden edustaja on aktiivinen
kalastusalueen
toiminnassa
(mukana
hallituksessa).
Tyypillistä
tutkimustiedon välittymisessä on pitkä viive, ts. merkityksellinen tieto ei riittävän usein
ole käytettävissä tulevaa kalastuskautta koskevassa päätöksenteossa.
Sekä ammattikalastuselinkeinon ennustettavuuden että kalastuksen ohjauksen kannalta
on selkeä tarve tutkimustiedon nykyistä tehokkaampaan välittämiseen kalastajille,
osakaskunnille ja kalastusalueille kalastusta koskevaan päätöksentekoon. Nykyistä
tehokkaampi tutkimustiedon hyödyntäminen edellyttää:
a)

nykyisten jatkuvien seurantojen/tutkimusten tuottamien merkityksellisten
tietojen välittämistä kalastuksen ohjauksen ja kalavesien hoidon käyttöön,

b)

tiedon puutteiden korjaamista, aikasarjojen jatkuvuuden varmistamista,
tutkimuksen priorisointia

c)

kalastukselle ja kalavesien hoidolle merkityksellisten tutkimustulosten
tiedottamisen nostamista osaksi tutkimusprosessia ja kalataloushallinnon
vuoden kiertoa (Muje 2010).

Kalastusta ja kalavesien hoitoa koskevassa päätöksenteossa osakaskuntatasolla
tutkimustietoa käytetään yleensä varsin niukasti (Salmi ym. 2002). Myös alueilla, joilla
tehdään huomattavasti kalakantoja koskevaa tutkimusta, on havaittavissa selvää
tutkimustiedon vajaakäyttöä.
Sekä ammattikalastajat että osakaskunnat ovat ilmaisseet selvästi tutkimustiedon
(tietyiltä osin luotettavamman ja paremmin tiedotetun tiedon) tarpeen. Tiedon puutteita
ja kehitystarpeita on kartoitettu SeOs I -loppuraportissa.
Kalastuksen ohjaus tapahtuu nykyisellään käytännössä kahdella tavalla:
a)

Lupapäätöksillä määritellään tietyllä alueella (yleisvesi, osakaskunta) tietyn
ajan toimivien kalastajien (maksimi) määrä.

b)

Lupa-aikana
kalastajat
säätelevät
kalastustaan
(markkinatilanne, kalakantojen tila ja kalastettavuus).

Kalastuksen ohjausta tietojärjestelmän kehittäminen tukee seuraavasti:

itseohjautuvasti
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Ammattikalastajille tämä tarkoittaa oman toiminnan parempaa ennustettavuutta tulevaa
kalastauskautta (kausia) ajatellen, käytännössä luvanhakujen, pyyntiponnistuksen
kohdentamisen sekä investointien tietoon perustuvaa suunnittelua.
Lupa- ja kalavesienhoitopäätöksiä tekevä taho saa tietoa, jonka puitteissa päätöksenteko
voi toimia rationaalisesti ja eri asianosaistahot huomioiden. Luotettavampi tieto
kalakantojen tilasta vaikuttaa myös kalavesien hoitoon edesauttaen mm.
hoitokalastusten suunnittelua ja seurantaa.
Kalastuksen hallintojärjestelmän kannalta nykyistä tehokkaampi relevantin tiedon
käyttö johtaa taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden kasvuun.
Osakaskunnat voivat osallistua tiedon tuottamiseen ja/tai sen kustannuksiin (mm.
omistajakorvauksista)
ja
ammattikalastajien
panostus
voi
muodostua
kalastuskirjanpidoista ja esim. koetroolauksista.
Hankkeen ensimmäisen vaiheen loppuraportissa esitettiin alustava ehdotus kalastuksen
ohjauksen tietojärjestelmäksi, joka ottaa huomioon edellä esitetyt näkökannat. Järjestelmää ei
vielä kuitenkaan edellisen rahoituksen puitteissa ja aikataululla voitu viimeistellä eikä testata.
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2. Tavoitteet ja toimenpidesuunnitelma
I)

Tavoite: selvittää eri asianosaistahojen näkemykset tietojärjestelmäehdotuksesta (SeOsloppuraportti) ja kehittää esitystä niiden pohjalta. Tietojärjestelmästä pyritään tekemään
sellainen, että se palvelee sekä sisävesi- että rannikkokalastusta muiden kuin EU:n
kiintiöityjen kalalajien (joiden seurannasta on säädetty muualla) osalta.
Toimenpiteet:
Alustava
tietojärjestelmäehdotus
sekä
ehdotus
kalastuksenohjausjärjestelmäksi (sis. seuranta ja ohjauspäätökset) esitellään eri
toimijoille (kalastusoikeuden haltijat, ammattikalastajat, viranomaiset) erikseen ja
toimijat antavat palautetta ehdotuksesta. Erityisesti haetaan sellaisia ongelmakohtia,
joiden toteuttamisesta asianosaisilla on erilainen näkemys tai joiden toteuttamiseen
asianosaisilla ei oman käsityksensä mukaan ole taloudellisia tai tiedollis-taidollisia
resursseja. Esitystä muokataan palautteen perusteella ja prosessia toistetaan, kunnes
kaikki osapuolet kokevat järjestelmän toimintakelpoiseksi.

II) Tavoite: harjoitella edelleenkehitetyn järjestelmän käyttöä testiryhmien avulla.
Harjoitusten tavoitteena on kouluttaa potentiaalisia päätöksentekijäryhmiä (vesialueen
omistajat, ammattikalastajat, viranomaiset) tietojärjestelmän tietojen tulkintaan,
harjoitella kalastuksenohjausta seurantatietojen perusteella sekä tutkia ja kehittää
seurantaprosessia. Koulutustilaisuudet harjoituksineen perustuvat simulaatiomallilla
tuotetun kalakannan kalastuksenohjaukseen. Tavoitteena on selvittää
a)

mitä muuttujia/ilmiöitä tulee vähintään seurata, jotta päätöksentekijät voivat kokea
ohjaavansa kalastusta rationaalisesti ja

b) miten päätöksentekijät ymmärtävät seurantatietoihin sisältyvät epävarmuustekijät ja
osaavat ottaa huomioon niistä seuraavat riskit tehdessään päätöksiä. Tässä yhteydessä
testataan myös erilaisia tiedonesittämistapoja mahdollisimman hyvän kommunikaation
varmistamiseksi. Koulutustilaisuuksissa siis perehdytään kalastuksenohjauksessa
käytettäviin tietojärjestelmätyökaluihin ja samalla sovitetaan niitä suomalaisen sisävesija rannikkokalastukseen sopiviksi.
Toimenpiteet: Koulutustilaisuuksissa toimijat harjoittelevat tietojärjestelmän käyttöä
simuloidussa kalastuksenohjaustilanteissa. Tällöin he oppivat tulkitsemaan seurantatietoa
ja huomioimaan seurantatiedon epävarmuuden päätöksentekotilanteessa. Seurantatiedon
tuottajat oppivat välittämään tiedon mahdollisimman ymmärrettävässä muodossa niin,
että myös tiedon epävarmuus välittyy.
Jyväskylän yliopistossa kehitetyllä simulaatiomallilla tuotetaan eri kohdealueiden
pitkäaikaisten seurantatietojen ja muikun populaatiodynamiikkaa koskevan tieteellisen
tiedon perusteella mahdollisimman realistinen virtuaalinen kalaresurssi ja siitä saatavat
seuranta-aikasarjat sekä niihin liittyvä epävarmuus.
Simulaation edellyttämän kalakantatiedon saamiseksi jatketaan Päijänteen pohjoisosan ja
Tehinselän, Konneveden, Puulaveden ja Säkylän Pyhäjärven kantaseurantoja alueellisten
ELY-keskusten rahoituksen turvin.
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Simulaatio toteutetaan siten, että simulaattoria käyttävä populaatiotutkija (Tutkija 0)
tuottaa aikasarjat, jotka simulaatioparametreista tietämätön tutkija (Tutkija 1) esittelee
toimijoille. Toimijat voivat esittää tällöin kysymyksiä tiedoista. Toimijat tekevät
kalastuksenohjauspäätöksensä, jotka syötetään simulaatiojärjestelmään. Järjestelmä
tuottaa uudet populaation tilaparametrit ja seuranta-aikasarjat satunnaisvaihteluineen.
Nämä esitellään taas päättäjille jne. Simulaatiota toistetaan määrältään ja laadultaan
erilaisilla seurantatietopaketeilla. Seuranta- ja ohjausjärjestelmän toimivuutta tarkkaileva
tutkija (Tutkija 2) seuraa prosessia ja auditoi prosessin aikana ja sen jälkeen toimijat ja
kirjaa heidän kokemusperäiset näkemyksensä järjestelmän toimivuudesta ja sen
heikkouksista. Järjestelmää kehitetään edelleen simulaation tuloksien perusteella.
Koulutustilaisuudet aloitetaan kalatalousviranomaisen ja Metsähallituksen edustajista ja
myöhemmässä vaiheessa harjoitukseen kutsutaan kalastusoikeuden haltijoiden ja
ammattikalastajien edustajia.
III) Tavoite:
toteuttaa
koulutustilaisuudet,
joissa
käytetään
tietojärjestelmää
kalastuksenohjaukseen käytännössä valitulla kohdealueella (1-3 aluetta) aitoihin
seuranta-aikasarjoihin nojautumalla. Alueet valitaan siten, että seurantatietoa on
mahdollisimman monipuolisesti käytettävissä kohdelajien osalta.
Toimenpiteet: Valitaan joku tai jotkut tutkimuksen kohdejärvistä käytännön
seurantakokeeseen. Valitaan kohteista sellainen tai sellaiset, joilla on akuutti kalastuksen
ohjaamiseen liittyvä ongelma ratkaistavanaan (esim. huoli liiallisesta tai liian vähäisestä
kalastuksesta, lupa-anomuksia sisällä) ja pitkät seuranta-aikasarjat käytettävissä.
Kokeillaan käytännössä esitettyä päätöksentekojärjestelmää, tutkimustiedon esittelyä
päättäjille yms. Järjestelmää kehittävä tutkija seuraa prosessia ja kirjaa kokemukset.

IV) Tavoite: laatia koulutustilaisuuksissa saadusta palautteesta tehtyjen analyysien
perusteella tarkennettu esitys ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäväksi
kalavarojen seuranta- ja ohjausjärjestelmäksi.
Toimenpiteet: Laaditaan sellainen viimeistelty seuranta- ja ohjausjärjestelmäehdotus,
joka voidaan sisällyttää osaksi uuden lainsäädännön mukaista kalatalouden
toimintakenttää. Tässä yhteydessä arvioidaan myös järjestelmän taloudellinen kestävyys
(sis. tietojärjestelmän kustannukset erityyppisillä alueilla sekä rahoitusmalli).
Erityisesti keskitytään kaupalliseen kalastukseen järvialueella, koska tehokas kalastus
rajatulla alueella voi periaatteessa johtaa kestävyysvajeeseen, mutta toisaalta kalastuksen
määrää voidaan säädellä nopein toimenpitein. Tavoitteena on, että seuranta- ja
ohjausjärjestelmän perusrakenteet ja toimet ovat sellaisenaan sovellettavissa myös
rannikkokalastukseen.
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3. Toteutus
Roomalaiset numerot I-IV viittaavat edellisen luvun tavoitteisiin

3.1. Palaute alustavasta tieto-, seuranta- ja ohjausjärjestelmästä ja
jatkokehitys (I)
Järjestelmäluonnos (Liite 1) toimitettiin 16.4.2012 sähköpostitse seuraaville sidosryhmille:
Vesialueiden omistajat/kalastusalueet
Suomen sisävesiammattikalastajat ry
Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry
ELY-keskukset
Kalatalouskeskukset
Luonnos lähettiin järjestöjen puheenjohtajille tai virkamiehistön ja neuvontajärjestön osalta
joukolle aktiivisia toimijoita. Saatekirjeessä heitä pyydettiin ottamaan lausuntopyyntö esille
omassa organisaatiossaan sopivaksi katsomallaan tavalla ja antamaan siitä palautetta
21.5.2012 mennessä.
Palautteita saatiin 2 kpl (Liite 1). Palautteissa tuotiin esiin aiheellisesti huoli kalastusalueen
toimivallasta muodostaa osakaskuntaa laajempia lupa-alueita. Myös tietojärjestelmän tietojen
kokoamisen ja käsittelyn käytännön toteutus – kuka tekee ja mitä ja millä rahalla – herättivät
aiheellista huolta. Näihin asioihin tuleekin kiinnittää huomiota sekä lain valmistelussa että
tulevien käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotusten toimivuuden arvioinnissa.
Ohjaus- ja seurantajärjestelmän jatkokehitys, esittely sidosryhmille ja palautteen anto,
toteutettiin kohdan II & III harjoitustilaisuuksissa.

3.2. Koulutustilaisuudet (II & III)
Hankkeen kymmenessä simulaatioharjoituksessa 67 kalatalousalan toimijaa sovelsi
alueellista ammattikalastuksen ohjausta suurella yhtenäisellä järvialueella yhteensä 110
vuoden ajan. Yksittäinen harjoitus toteutettiin yleensä kahden päivän aikana, ja
simulaatiojakson kokonaispituus oli kuudesta kahteenkymmeneen vuotta.
Toimijoilla kertyi harjoituksen aikana tietoa resurssin tilasta, sen hyödyntämiseen eri tahoilta
kohdistuvista vaatimuksista, aluekohtaisen kalastuksen ohjauksen vaikutuksista sekä
resurssin satunnaisvaihtelun aiheuttamista ongelmista aikajänteellä, joka mahdollisti
toiminnan kautta oppimisen.

3.2.1. Simulaatioharjoitusten menetelmäkuvaus
Kalastuksenohjausta harjoiteltiin pelinomaisesti. Harjoituksen osallistujien muodostama
toimikunta ohjasi simuloitua kaupallista muikuntroolausta epävarmuutta sisältävän
seurantatiedon varassa.
Muikkukannan tila simuloitiin matemaattisella mallilla (pääpiirteinen kuvaus esim.
Marjomäki 2005). Malli laski parhaaseen mahdolliseen muikun populaatiodynamiikkaan

10
koskevaan tietoon perustuen muikkupopulaation ja kalastuksen tilan kuukausittain.
Simuloidun muikkukannan ja kalastuksen tilamuuttujat ikäryhmittäin olivat:
Populaation runsaus (kpl) ja tiheys (kpl/ha)
Yksilöiden keskimassa (w)
Populaation biomassa (tonnia ja kg/ha)
Populaation tuotanto (tonnia ja kg/ha)
Kutukannan biomassa lokakuun lopussa (tonnia ja kg/ha)
Saalis (tonnia ja kg/ha) pyydyksittäin (trooli, nuotta, muikkuverkot)
Pyyntiponnistus (tuntia) pyydyksittäin
Mallissa huomioitiin kasvun kompensoiva tiheysriippuvuus siten, että tiheän populaation
kalat kasvoivat harvaa hitaammin.
Kutukanta tuotti uuden vuosiluokan (rekryytit) käyttäen muikulle soveltuvaa kompensoivaa
kutukanta–rekryyttimallia,
johon
oli
lisätty
muikulle
tyypillinen
satunnaisvaihtelukomponentti epäennustettavan vuosiluokkavaihtelun kuvaamiseksi.
Luonnollinen kuolevuus oli ikäryhmäkohtainen vakio.
Pyyntiponnistus ja kalastuskuolevuus määräytyivät pelaajien päättämän kalastajamäärän,
simuloidun kalastajien itsesäätelyn (kalastusta lisätään, kun muikkukanta ja yksikkösaalis
pienenevät), kalan hinnan ja pelaajien asettamien lopetusehtojen mukaan.
Pyyntiponnistukseen oli lisätty myös satunnaisvaihtelukomponentti kalastuksen
epäennustettavan vaihtelun simuloimiseksi.
Simulaatio-operaattori sääteli kalan hintaa kokoluokittain ja kalan markkinatilannetta.
Simulaattori tuotti kannan tilaan perustuvat seurantatiedot ikäryhmittäin
Kalastuskirjanpito:
muikkusaalis troolilla (tonnia/vuosi, tonnia/trooli)
troolin pyyntiponnistus (vetotuntia/vuosi, vetotunteja/trooli)
yksikkösaalis (kg/vetotunti)
Saalisnäytteet elo-syyskuun vaihteessa:
saaliin ikäjakauma
saaliin keskimassa ikäryhmittäin
kutukannan runsausindeksi
Koko muikkukannan ja kutukannan tiheysarvio kaikuluotaimella (kpl ja kg/ha)
Vastakuoriutuneiden muikunpoikasten tiheysarvio
Kaikkiin seurantatietoihin lisättiin parhaan
systemaattiset virheet ja satunnaisvaihtelu.

tietämyksen

mukaan

niihin

sisältyvät

Tutkija 1 esitteli kunkin simuloidun vuoden lopussa toimikunnalle seurantatiedot korostaen
tietoihin sisältyviä epävarmuuksia esittämällä epävarmuuden esimerkiksi tiedon
todennäköisyysjakaumana sekä vastasi toimikunnan seurantatietoja koskeviin kysymyksiin.
Myöskään tutkija itse ei tiennyt tällöin yksittäisen seurantatiedon virheen ja harhan suuruutta.
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Lisäksi tutkija kertoi muiden kuviteltujen asianosasten intressiryhmien (kalastusoikeuden
haltijat, nuottakalastajat, verkkokalastajat, uistelijat, luonnonsuojelujärjestö, viranomainen
ym.) käsityksen kannan tilasta ja päätössuosituksen. Näin toimikunnan oli mahdollista
hahmottaa sosio-ekonomista tilannetta toimintaympäristössään. Simulaation operaattori
(Tutkija 0) laati nämä asiantuntijatietoon perustuen siten, että ne yhtäältä vastaisivat
intressiryhmien tyypillisiä näkemyksiä ja toisaalta olisivat jossain määrin ristiriidassa
toimikunnan näkemyksen kanssa, jotta toimikunta joutuisi sanallisesti perustelemaan
päätöksensä seurantatietoon ja ohjaussääntöönsä nojautuen.
Toimikunta päätti tulevan vuoden troolikalastajamäärän ja kerättävän seuranta-aineiston
rajallisen budjettinsa puitteissa ja pelattiin uusi kierros.
Simulaatioharjoitusta sovellettiin hankkeessa kahdella tavalla:
1) Alan ammattilaisista koottujen toimikuntien harjoitukset toteutettiin ”virtuaalitilanteessa”,
jossa kohteena oli kuvitteellinen mutta kaikkien muuttujien kannalta todellisen kaltainen
suurjärvi. Osallistujat olivat alan ammattilaisia eri tahoilta, ja ryhmät pyrittiin pitämään
yhdestä toimijatahosta koostuvina lähinnä aikataulullisista syistä. Harjoituksiin voitiin varata
pääsääntöisesti vain kaksi päivää, jotka sisälsivät seurantamenetelmiä koskevan koulutuksen,
kohdealueen kalastuksenohjaussäännön laadinnan sekä itse ohjausharjoituksen.
Harjoituksessa edettiin noin kaksi vuotta tunnissa -tahtia ja tavoitteena oli edetä vähintään
kymmenkunta vuotta, jotta erityisesti kalakantojen luonnollisen vaihtelun ja kalastuksen
ohjauksen vaikutukset tulisivat esille harjoituksen aikana.
Oli ennakoitavissa, että kalastuksenohjaussäännön laadinta veisi huomattavan osan
harjoituksen ensimmäisestä päivästä ja hyvin heterogeenisessä ryhmässä osallistujatahojen
hyvin tuntemiin tositilanteisiin perustuvat näkemykset olisivat venyttäneet kohtuuttomasti
säännön laadintavaihetta ja vieneet aikaa itse harjoitukselta. Näin ollen ryhmien
koostumuksessa pyrittiin välttämään eri toimijatahojen kokoamista samaan ryhmään.
2) Kaksi harjoitusta toteutettiin konkreettisiin järvialueisiin liittyen (Konnevesi ja Pielinen)
(tavoite III): Konnevesi–Kuusveden ja Koskelo–Konneveden kalastusalueiden toimijat ja
osakaskuntien esimiehet pohtivat yhdessä Konneveden ammattikalastuksen ohjausta yli
nykyisen järvessä sijaitsevan kalastusalueiden rajan. Tilanne vastannee hyvin tulevaisuuden
tilannetta, jos samassa järvessä olevat kalastusalueet yhdistyvät kalatalousalueeksi. Toisena
alueena toimi Pielisen kalastusalue, jossa yksittäinen suuri järviallas lienee järkevä
mittakaava kalastuksen ohjaukselle myös jatkossa. Molemmilla kohdealueilla on pitkä
kaupallisen kalastuksen perinne, mutta hyvin erityyppiset käytännön haasteet kalastuksen
järjestämisessä. Konnevedeltä oli käytettävissä kalakantojen seuranta-aikasarja 70-luvulta
lähtien. Harjoitus ”kalibroitiin” nykytilaan ja harjoituksessa käsiteltiin mahdollisimman
realistisesti kalastuksen järjestämistä kyseisellä alueella tavoitteen III mukaisesti. Pieliseltä
aiempi seuranta-aineisto oli melko niukka, mutta se huomioitiin harjoitustilanteessa
mahdollisuuksien mukaan, jotta harjoituksesta olisi mahdollisimman paljon hyötyä tulevan
kalataloussuunnittelun kannalta.
Harjoitus eteni noudatellen kalastuksen ohjauksen ja kalakantojen seurannan työkiertoa
(kuvattu tarkemmin luvussa 4.5.) vaiheittain seuraavasti:
1. Kalastuksenohjaussäännön laadinta
2. Ensimmäisen kalastuskauden/jakson lupapäätöksen teko
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3. (1. kalastuskauden jälkeen) Tilattujen seurantatietojen esittely
toimijatahojen näkemysten kuuleminen (ml. uudet lupahakemukset)
4. Toisen kalastuskauden lupapäätöksen teko
jne.

ja

muiden

Kalastuksenohjaussäännön laadinnassa oletettiin, että uusi kalastuslaki valtuuttaa
toimikunnan laatimaan säännön ao. alueelle, ja että sääntö käy kommenttikierroksella kaikilla
toimijatahoilla ja hyväksytään alueellisen päätöksenteon välineeksi. Käytännössä on tietysti
mahdollista, että tässä vaiheessa päädytään säännön uudelleentarkasteluun esim.
valitusmenettelyn kautta. Harjoituksessa eri tahojen kuvitteellinen kritiikki sääntöä kohtaan
tuli esille vuosittaisena palautteena ja toimikunnalla oli mahdollisuus milloin vain tarvittaessa
muokata sääntöä.
Harjoitusten kuvaukset -luvussa (s. 14–) sekä seurantatiedoista että toimijaryhmien
näkemyksistä on muodostettu indeksit, joita tässä käytetään vain kuvauksen helpottamiseksi.
Toimikunnilla oli vastaava tieto käytettävissä päätöksentekotilanteissa vain eri näkemyksinä /
seurantatiedon osina.
On myös erityisesti huomattava, että harjoitusten kuvauksissa toimijaryhmien näkemykset
koskevat lupamääriä, mutta muikkukannan kalastettavuutta kuvaava biologinen indeksi (=
kuvissa 1-9 oikeanpuoleisen y-akselin asteikko, jossa yhdistetty YPUE, Y/n, 1+ ja 2+
ikäryhmien osuus ja keskipituus, + mahdolliset kaiku- ja poikastutkimukset) ei ole
yhteismitallinen lupamäärän kanssa. Toisin sanoen se, mihin lupamäärään biologisen
indeksin arvo tietyssä harjoituksessa viittaa, riippuu ao. tilanteesta (asetetut tavoitteet,
toimijoiden näkemykset, toimikunnan johtopäätökset näistä).
Monissa vuotuisissa päätöksentekotilanteissa kaikki kuvitellut intressitahot eivät välttämättä
tuoneet näkemystään toimikunnan tietoon lainkaan (jolloin ao. osatekijä on
tilannekuvauksissa 0 = ”ei muutosta”) tai näkemys on saattanut olla selvästi lupien lisäystä tai
vähennystä suosittava, mutta määrän suhteen tulkinnanvarainen. Näin voi olla esim.
viranomaisten kannanotoissa, ”…ammattikalastajien vesille päästyä on edistettävä”. Näissä
tilanteissa ao. tahon kannanotto on laskettu näkemyksenä ±1 lupa verrattuna
nykytilanteeseen.
Harjoitusten kuvailuissa sosioekonominen tieto on esitettävissä toivottua lupamäärää
tarkoittavina lukuarvoina (Taulukko 1). Graafisissa esityksissä on näistä esillä kolme: Suurin
ja pienin toivottu lupamäärä, sekä kaikkien näkemysten keskiarvo (sos-ekon-käyrä). Eri
toimijoiden näkemysten ero kertoo kyseisen päätöksentekotilanteen ”vaikeusasteesta”.
Taulukko 1. Esimerkki toimikunnalle G (Kuva 7) tulleista näkemyksistä. Toimikunnan G
viidennen toimintavuoden lupapäätöstä varten eri intressiryhmät ilmaisivat kantansa
lupamäärän toivottuun muutokseen (0 = ei muutosta, tyhjä = ei kantaa). Niiden keskiarvo (ka
–0,25) lisättynä edellisen vuoden lupamäärään kuvaa sosioekonomista ”mielipideilmastoa”.

Ammatti- Pyrkivät
kalastajat kalastajat
0

+1

Osakaskunnat
-2

Virkistyskalastajat

ELYkeskus MMM
0

Luonnonsuojelijat

ka

max

min

–0,25

+1

-2
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3.2.2. Tieto- ja ohjausjärjestelmän testaus harjoitustilanteissa
Kohderyhmät
Toimikunnat pyrittiin kokoamaan maan eri puolilta seuraavilta tahoilta: ammattikalastajat,
kalatalousviranomaiset, kalatalousneuvonta, kalatutkimus ja metsähallitus. Myös vapaaajankalastajien omaa ryhmää sekä erillistä sekaryhmää, jossa olisi osallistuja kaikilta ao.
tahoilta, harkittiin. Aikataulu ei kuitenkaan mahdollistanut lisäharjoituksia. Harjoitusten
aikana vapaa-ajankalastajien tavanomaisia näkemyksiä tuotiin esille sekä vapa- että
verkkokalastajien näkökulmasta.
Sääntöjen laadinta
Kalastuksen ohjausta koskevan säännön laadinnan tueksi toimikunnille järjestettiin kahden
tunnin koulutus, jossa käytiin seikkaperäisesti läpi kalastuksen seurantamenetelmiä ja niiden
sovellettavuutta. Koulutusmateriaali (esimerkki liitteessä 2) jaettiin osallistujille
tutustuttavaksi postitse noin viikkoa ennen tapahtumaa. Materiaali sisälsi myös alustavan
listan asiakohdista, joita aluekohtaisen ohjauksessa voidaan tarvita..
Koulutuksen jälkeen toimikunnan tehtävänä oli aloittaa ”juuri voimaan tulleen uuden
kalastuslain suomin valtuuksin” ammattikalastuksen järvikohtainen ohjaus. Kaikki
toimikunnat päätyivät aloittamaan toimenpiteet ohjausta koskevan säännön laadinnalla,
vaikka joillakin ryhmillä ajatus karkasi alkuvaiheessa ensimmäisen vuoden ohjauspäätöksen
tekoon.
Kalastuksen ohjauksen optimoinnin (aluekohtaisten sääntöjen määrittelyn) kannalta
ongelmaksi voi muodostua se, että tutkimus/seurantatiedon puuttuessa järjestelyn
alkuvaiheessa resurssin/järven kaupallisen kalastuksen saalikapasiteettiarvion (s. 34)
perusteella arvioidun (maksimi)lupamäärän määrittelyä ohjaa käsillä oleva ajankohtainen
ohjaustilanne (seuraavan vuoden/kauden lupamäärä) ja siihen vaikuttavat tekijät. Jotkin
toimikunnat epäilivät, että tulevaisuudessa mahdollisesti ilmenevä kalakannan nykyistä
huomattavasti parempi tila voidaan ymmärtää väärin, ikään kuin automaattisena perusteena
lupien maksimimäärän myöntämiselle, jos kysyntää ilmenee. Tämä ongelma voidaan välttää
määrittelemällä sääntöön mahdollisuus lupamäärän muutoksiin kertyvän seurantatiedon
perusteella.
Toinen useimpia toimikuntia askarruttanut kysymys oli ohjauksen tavoitteiden määrittely.
Tätä koskevaa kirjausta sääntöön ei kaikissa tapauksissa tehty, vaikka konkreettisista
tavoitteista on käytännön hyötyä mm. tilanteissa, joissa toimikunnan täytyy ratkaista lupien
määräpäätöksiä tiedollisen epävarmuuden vallitessa.
Asiakohdat, joita kaikki toimikunnat pitivät välttämättöminä säännössä olivat:
a. troolienkaupallisen kalastuksen saaliskapasiteettiin perustuva (maksimi)määrä
b. lupakausien pituus (maksimi luvan kesto/lyhytkestoiset lisäluvat)
c. luvan hinta
d. ammattikalastajien kirjanpitovelvoite
e. ammattikalastajien saalisnäytteenantovelvoite
f. muiden seurantamenetelmien käyttö (toimikunta päättää, milloin tarvetta)
g. tulonjako (järjestely/osakaskunnat)
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h. lupa-alueen määrittely kartalle
i. lupien myöntämisen ehdot kalastajalle (ammattimaisuuden status, paikallisuus, ym.).
Muita asiakohtia joita sovelsi osa (osuus sulkeissa) toimikunnista olivat:
j. lupahinnan indeksitarkistus (5/9)
k. kalastajan vuosittainen ilmoitusvelvollisuus luvan käyttöönotosta (4/9)
l. toimikunnalla lupajakson katkaisumahdollisuus (4/9)
m. ohjauksen tavoite (2/9)
n. maksimilupamäärän (kohta a) ylittävä jousto erittäin hyvien kantojen aikana (2/9)
o. valvonnan toteutus (2/9)
p. toimikunnan jäsenten ääni/puhevalta (2/9)
q. kalastajakohtainen saaliskiintiö, tonnia/vuosi (1/9)
r. välinekehityksen huomioiminen lupien määrässä (1/9)
s. troolin perän tiheysrajoitus (1/9)
t. suojelualueen määrittely (=lisääntymisalue, vrt. yllä lupa-alue (1/9)
Harjoitusten aikana havaittiin, että yhdeksää ensimmäistä asiakohtaa (a–h), jotka olivat
kaikkien toimikuntien säännöissä, sovellettiin myös käytännössä kalastuksen ohjaukseen
jossakin vaiheissa.
Asiakohtien k ja l suomia ohjausmahdollisuuksia kalastajat tai toimikunnat eivät joutuneet
hyödyntämään. Muita pyyntiponnistukseen kohdistuvia pykäliä ovat n, joka tarjoaa
toimikunnalle mahdollisuuden säätää maksimilupamäärää varsinaista sääntöä muuttamatta, ja
q (saaliskiintiö), joka toimikunnan taholta vaikuttaa kalastajien itsesäätelyyn ja kalastukseen
todennäköisesti eniten pyyntikauden loppupuolella.
Kalastuksen alueellisen ohjauksen perustaksi itselleen (lain tavoitteiden ohella) vain kaksi
toimikuntaa yhdeksästä muotoili ”ohjauksen yleistavoitteen”. Vaikka em. asiakohdista ja
mahdollisista esim. kohdealueeseen erityispiirteisiin liittyvistä lisäyksistä on mahdollista
laatia varsin kattava kalastuksen ohjaussääntö, käytännössä voi syntyä tulkinnanvaraisia
tilanteita, joissa ohjauksen konkreettinen yleistavoite voi osaltaan helpottaa päätöksentekoa.
Toinen yleistavoitteen muotoilu pohjautui nykyisen kalastuslain 1. pykälään, toisessa
painotettiin resurssin taloudellista hyödyntämistä.
Harjoitusten kuvaukset
Kaikki harjoitukset lähtivät liikkeelle tilanteesta, jossa tutkimustietoa oli käytössä vähän tai ei
lainkaan. Kohdealueella oli harjoittanut ammattikalastusta yksi troolikunta, ja tiedot
muikkukannasta perustuivat sen karkeaan muistinvaraiseen pyyntiponnistus- ja saalistietoon
edelliseltä viideltä vuodelta sekä paikallisten nuotta- ja verkkokalastajien kokemusperäisiin
havaintoihin. Troolikalastuksesta ei siis ollut käytettävissä esim. saaliskirjanpitoihin
perustuvaa luotettavaa (tarkkaa ja täsmällistä) tietoa.
Näin ollen toimikuntien oli lähtötilanteessa pyrittävä hyödyntämään kaikkea käytettävissä
olevaa tietoa ja suhteuttamaan se alueen toimijoiden näkemyksiin aluksi kalastuksen ohjausta
koskevan säännön laadinnassa ja vuotuisten lupapäätösten teossa.
Harjoitusten etenemistä kuvaavien graafien tulkintaohje on esitetty liitteessä 3.
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Toimikunta A (Kuva 1) määritti alueen maksimitroolimääräksi 4 ja heti aluksi myönnettyjen
lupien määrän samalle tasolle. Lisälupien kysyntä alueella oli varsin vilkasta, mutta
lupapäätökset olivat lähellä eri intressiryhmien näkemysten minimiä. Kalastettavaa kantaa
kuvaava biologinen indeksi (joka toimijoilla oli käytössään erillisinä tietoina YPUE, Y/n, eri
ikäryhmien osuus saaliista ja keskikoko sekä mahdolliset kaikuluotaus- ja
poikastiheystutkimukset) oli alkuvuosina hyvällä tasolla, mutta sitten peräkkäiset huonot
vuosiluokat johtivat indeksin laskuun ja lupamäärän pienentämiseen.
Jakson lopulla toimikunta reagoi kalakannan toipumiseen lisäämällä maksimilupamäärää
viiteen ja myönnettyjen lupien määrän ensimmäisen kerran selvästi yli eri intressiryhmien
keskimääräisen näkemyksen, joka ilmeisesti kuvasi kokemusta usean vuoden heikosta
kannasta. Lupia itse asiassa tarjottiin enemmän kuin oli kysyntää.
Toimikunnan 4. toimintavuonna muikun ikäjakauma- ja kokotiedot eivät olleet käytettävissä
(simuloitu seurantatiedon toimitushäiriö). Tässä vaiheessa kalastajien 5-vuotisluvat (3 kpl) ja
2-vuotislupa (1 kpl) tulivat käyttöön viimeisille kausilleen. Tässä tilanteessa toimikunta ei
tehnyt varovaisuusperiaatteen mukaan mahdollisia rajoituspäätöksiä, vaan vajavaisesta
tiedosta huolimatta luotti kalastajien itsesäätelyyn.
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Kuva 1. Toimikunnan A harjoituksen kulku. Vuosi x-akselilla. Vasemmanpuoleinen y-akseli:
kok.saalis = vuoden kokonaissaalis, päätös = ao. vuoden troolilupamäärä, sos-ekon = eri
toimijaryhmien näkemykset troolilupamäärästä (keskiarvo), max = suurin vaadittu
troolilupamäärä, min = pienin vaadittu troolilupamäärä. Oikeanpuoleinen y-akseli: Biologinen
indeksi = käytettyihin seurantatietoihin perustuva muikkukannan kalastettavuutta kuvaava
indeksi. Huom. indeksi ei ole yhteismitallinen lupamäärän kanssa (ks. luku 3.2.1.).
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Toimikunnan B (Kuva 2) pyrkimyksenä oli hyödyntää laajempaa lupa-aluetta alkuvaiheessa
varovaisuusperiaatetta noudattaen kalakantaa koskevan tietomäärän kasvaessa. Ohjaus
tapahtui koko jakson ajan eri intressiryhmien näkemysten ”keskilinjaa” noudatellen ja
asteittain lupamäärää kasvattaen ilman kannan tilan ajoittain mahdollistamia lupamäärän
lyhytkestoisia lisäyksiä. Toimikunta luotti suhteellisen pitkäkestoisiin lupiin (5 vuotta) ja
kalastuksen itsesäätelyyn lupajaksojen aikana, ja säätövaraa saatiin useina peräkkäisinä
vuosina käytetystä yhden vuoden luvasta.
Jakson loppua kohti kalastuksen ohjaus noudatti tarkemmin biologista tutkimustietoa, jonka
turvin toimikunta teki jakson viimeisenä vuonna eri intressiryhmien näkemyksiä selvästi
pienemmän lupamääräratkaisun.
Heti ensimmäisen vuoden näytetiedot puuttuivat, ja toimikunta luotti kalastajilta saatuun
suulliseen tietoon kalakannan ikärakenteesta ja kalan koosta. Ohjaustoimenpiteitä ei tarvittu.
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Kuva 2. Toimikunnan B harjoituksen kulku. Vuosi x-akselilla. Vasemmanpuoleinen y-akseli:
kok.saalis = vuoden kokonaissaalis, päätös = ao. vuoden troolilupamäärä, sos-ekon = eri
toimijaryhmien näkemykset troolilupamäärästä (keskiarvo), max = suurin vaadittu
troolilupamäärä, min = pienin vaadittu troolilupamäärä. Oikeanpuoleinen y-akseli: Biologinen
indeksi = käytettyihin seurantatietoihin perustuva muikkukannan kalastettavuutta kuvaava
indeksi. Huom. indeksi ei ole yhteismitallinen lupamäärän kanssa (ks. luku 3.2.1.).
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Toimikunta C (Kuva 3) asetti lupien maksimimäärän säännössä niin ylös, että oletti sen
tarjoavan riittävän säätövaran huippukantojen aikana. Tilanne näytti heti ensimmäisten
seurantatietojen valossa niin hyvältä, että lupien maksimimäärää sovellettiin lupien kysynnän
mukaan. Erityisiä katovuosia ei esiintynyt, ja toimikunta pystyi tarkentamaan kalastuksen
ohjausta kertyvän seurantatiedon avulla siinä vaiheessa, kun biologiset indikaattorit näyttivät
tilanteen heikkenevän. Tämä toimikunta teki kahdessa vaiheessa tavanomaisia
ohjauspäätöksiä voimakkaammat kahden luvan lisäykset ja vähennykset. Tämä oli
mahdollista mm. lupakausien ollessa katkolla.
Toimikunnan harjoituksen kahdeksantena vuonna saalisnäytetiedot puuttuivat. Tämä ajoittui
pari vuotta kalakannan heikentymistä seuranneeseen vaiheeseen, jolloin neljän kalastajan 5vuotislupakausi oli puolivälissä. Lupamäärään ei tehty muutoksia.
Ensimmäisen 5-vuotiskauden jälkeen toimikunta lisäsi pitkien, viisivuotisten lupien määrää
kahdesta neljään ja säilytti kahden luvan ohjausvaran lyhyemmissä luvissa.
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Kuva 3. Toimikunnan C harjoituksen kulku. Vuosi x-akselilla. Vasemmanpuoleinen y-akseli:
kok.saalis = vuoden kokonaissaalis, päätös = ao. vuoden troolilupamäärä, sos-ekon = eri
toimijaryhmien näkemykset troolilupamäärästä (keskiarvo), max = suurin vaadittu
troolilupamäärä, min = pienin vaadittu troolilupamäärä. Oikeanpuoleinen y-akseli: Biologinen
indeksi = käytettyihin seurantatietoihin perustuva muikkukannan kalastettavuutta kuvaava
indeksi. Huom. indeksi ei ole yhteismitallinen lupamäärän kanssa (ks. luku 3.2.1.).
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Toimikunta D (Kuva 4) asetti myös maksimilupamäärän viiteen. Luparatkaisu oli alkuun
varovainen, mutta lupakauden ollessa viisi vuotta tämä osoittautui järkeväksi muikkukannan
pian kääntyessä laskusuuntaan. Tämän vuoksi muiden asiaosaisten vaatimukset
troolikalastuksen vähentämisestä laimenivat, ja kertyvän seurantatiedon turvin toimikunta
saattoi noudattaa perustellusti hyvin niukkaliikkeistä ohjausta huolimatta useimmiten alueen
ulkopuolelta pyrkivien ammattikalastajien ajoittaisista lupavaatimuksista. Kalakannan
vahvistuessa ja intressiryhmien havaittua pitkällä aikavälillä aluelupajärjestelyn kestäväksi
toimintamalliksi toimikunta lisäsi lupien määrää yhdellä seuraavaksi lupakaudeksi.
Kuudentena toimintavuonna, joka oli uuden lupakauden 1. vuosi, toimikunta asetti
seurantatietoihin perustuen lokakuuksi pyyntikiellon kannan lisääntymisen turvaamiseksi,
vaikka ammattikalastajat pitivät tätä ylivarovaisena. Vuonna 9 toisen lupajakson lopussa
tilatut saalisnäytteet tuhoutuivat ja toimikunta joutui tekemään seuraavan kauden
lupapäätöksen pyyntiponnistus-, kokonaissaalis- ja kaikuluotaustietojen varassa. Päädyttiin
vakiintuneeseen lupatasoon.
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Kuva 4. Toimikunnan D harjoituksen kulku. Vuosi x-akselilla. Vasemmanpuoleinen y-akseli:
kok.saalis = vuoden kokonaissaalis, päätös = ao. vuoden troolilupamäärä, sos-ekon = eri
toimijaryhmien näkemykset troolilupamäärästä (keskiarvo), max = suurin vaadittu
troolilupamäärä, min = pienin vaadittu troolilupamäärä. Oikeanpuoleinen y-akseli: Biologinen
indeksi = käytettyihin seurantatietoihin perustuva muikkukannan kalastettavuutta kuvaava
indeksi. Huom. indeksi ei ole yhteismitallinen lupamäärän kanssa (ks. luku 3.2.1.).
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Toimikunta E (Kuva 5) aloitti kahdella lyhyehköllä, 2 ja 3 vuoden lupajaksolla, jonka
jälkeen se sovelsi kalastajien toivomaa 5 vuoden lupajaksoa. Lisäksi muutamana vuonna
myönnettiin yksivuotinen lupa.
Lupamäärän suhteen toimikunnan linja oli alkuun varovainen. Tiedon kertyessä maksimia ja
myönnettyä lupamäärää nostettiin maltillisesti kunnes jakson loppupuolen heikot vuosiluokat
heikensivät kalastajien toimintamahdollisuuksia. Jälkimmäinen 5 vuoden lupajakso (4
troolilupaa) osui juuri kannan heikentymisvaiheeseen, jolloin kalastuksen ohjaus jäi
käytännössä kalastajien itsesäätelyn varaan ja markkinatilanteen ohjaamana pyyntiponnistus
pieneni oleellisesti.
Hyvin todennäköisesti harjoitusjaksoa seuraavina vuosina joko kaikki kalastajat eivät olisi
ottaneet (alueen säännön puitteissa) vuosilupaa käyttöön tai toimikunta olisi pohtinut
lupakauden katkaisusäännön käyttöä. Molemmissa tapauksissa lupakausi olisi jatkunut ao.
toimijan päätöksellä seuraavana vuonna (kalakantatilanteen mukaan).
Toimikunnan seurantatiedon saannissa tapahtui toimituskatko neljäntenä vuonna, jolloin 2vuotislupakausi oli puolivälissä. Tässä tilanteessa toimikunta ei nostanut myönnettävää
lupamäärää, vaikka yleinen mielipide ja käytettävissä oleva tieto kalakannan tilasta olisi sitä
tukenut, ts. se noudatti varovaisuusperiaatetta kalastuksen ohjaussäännössä mainitun tiedon
ollessa vajavaista.
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Kuva 5. Toimikunnan E harjoituksen kulku. Vuosi x-akselilla. Vasemmanpuoleinen y-akseli:
kok.saalis = vuoden kokonaissaalis, päätös = ao. vuoden troolilupamäärä, sos-ekon = eri
toimijaryhmien näkemykset troolilupamäärästä (keskiarvo), max = suurin vaadittu
troolilupamäärä, min = pienin vaadittu troolilupamäärä. Oikeanpuoleinen y-akseli: Biologinen
indeksi = käytettyihin seurantatietoihin perustuva muikkukannan kalastettavuutta kuvaava
indeksi. Huom. indeksi ei ole yhteismitallinen lupamäärän kanssa (ks. luku 3.2.1.).

Tämä toimikunta oli ainoa joka sovelsi kalastuksen ohjauksessa tuotoksen säätelyä (output
control) määrittelemällä kalastajakohtaisen vuosisaaliskiintiön (50 t). Kalastuksen
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seurantatietojen perusteella voidaan havaita, että kiintiö ei 12-vuotisjakson aikana
kertaakaan ”lauennut”, eikä kalastusta näin ollen tarvinnut rajoittaa. Kalastajakohtainen
maksimivuosisaalis oli 44 t.
Säännön laadinnassa toimikuntalaiset arvelivat kiintiön olevan varsin korkea, joten sen
saavuttamista pidettiin ennalta epätodennäköisenä. Sen sijaan kalastajilta koottavien
saalistietojen luotettavuuteen kohdistui kiintiön voimassa ollessa epäilyksiä, koska juuri
niiden perusteella kalastus olisi keskeytetty kiintiön täyttyessä, vieläpä todennäköisesti juuri
tuottavan kutupyynnin aikana. Toimikunta järjesti kuukausittaisen seurantatietojen
koostamisen kiintiöjärjestelmän tueksi.

Toimikunta F (Kuva 6) asetti maksimitroolimääräksi maltillisen 3 kpl. Tätä sovellettiin jo
toisena vuonna, mutta kannan lievän heikennyksen seurauksena palattiin muutaman vuoden
jaksoksi 2 lupaan. Lupien jaksotuksen avulla toimikunta varasi itselleen huomattavan
säätövaran myöntämällä erimittaisia lupajaksoja eri kalastajille. Tämä aiheutti moitteita
kalastajien taholta.
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Kuva 6. Toimikunnan F harjoituksen kulku. Vuosi x-akselilla. Vasemmanpuoleinen y-akseli:
kok.saalis = vuoden kokonaissaalis, päätös = ao. vuoden troolilupamäärä, sos-ekon = eri
toimijaryhmien näkemykset troolilupamäärästä (keskiarvo), max = suurin vaadittu
troolilupamäärä, min = pienin vaadittu troolilupamäärä. Oikeanpuoleinen y-akseli: Biologinen
indeksi = käytettyihin seurantatietoihin perustuva muikkukannan kalastettavuutta kuvaava
indeksi. Huom. indeksi ei ole yhteismitallinen lupamäärän kanssa (ks. luku 3.2.1.).

Kannan kohentuessa lupamäärä nostettiin jälleen kolmeen, mutta maksimimäärän nostoa
kertyneen tiedon ja ammattikalastuksesta saatujen kommenttien pohdinnan jälkeen ei pidetty
tarpeellisena. Toimikunta katsoi löytäneensä resurssin tuottoon sopivan ohjauksen perustason
ja sen puitteissa luotti kalastajien itsesäätelyyn.
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Jakson puolivälissä muikkukannan heikkeneminen aiheutti sekä verkkokalastajien että
vapakalastajien taholta voimakkaita vaatimuksia troolikalastuksen vähentämiseksi.
Toimikunta teetti troolin sivusaaliista tutkimuksen, jonka tulokset sekä yhden kauden
troolilupamäärän vähennys kahteen vähensi kritiikkiä. Seurantatietojen mukaan toimikunnan
menettely oli hyvin perusteltu. Jakson lopulla toimikunta rohkaistui nostamaan lupien
maksimimäärää viiteen, mikä oli sekä lupajaksotuksen avulla että seurantatietojen perusteella
lupien kysyntään vastaten perusteltavissa. Ohjaustoiminta oli siis maltillista, varovaisuuteen
painottuvaa ja sen puitteissa kalastajien itsesäätelyyn luottavaa.
Tietokatko seurantatiedoissa sattui vuonna 13, jolloin pitkä lupa oli puolivälissä ja toinen
juuri myönnetty. Toimikunta päätti noudattaa varovaista lupakäytäntöä, mikä vähensi muiden
intressiryhmien kritiikkiä, mutta ammattikalastajien näkökulmasta linja oli huomattavan
varovainen.

Toimikunta G (Kuva 7) asetti maksimilupamäärän tasolle, jonka oletti lähtötietojen mukaan
olevan kohdealueen kantokyvyn ylärajalla. Alussa sovellettiin varovaisuusperiaatetta, ja
ensimmäisen lupajakson jälkeen toimikunta lisäsi lupamäärää kertyneen tutkimustiedon
varassa jopa vastoin intressiryhmien enemmistön näkemyksiä, mutta lyhyemmiksi
lupakausiksi. Näin edettiin seuraavat 2+2 vuotta, jonka jälkeen lupamäärää lisättiin vielä
yhdellä. Biologisten indikaattoreiden heiketessä palattiin kolmeen lupaan, mikä kertyneen
tiedon mukaan vaikutti kohteen kestävältä perustasolta. Toimikunnan ohjauspäätökset olivat
käytettävissä olevan tiedon valossa hyvin perusteltuja ja maltillisia. Kalakannan suotuisa
kehitys ja siitä katkotta saatu tieto edesauttoi toimikunnan työtä.
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Kuva 7. Toimikunnan G harjoituksen kulku. Vuosi x-akselilla. Vasemmanpuoleinen y-akseli:
kok.saalis = vuoden kokonaissaalis, päätös = ao. vuoden troolilupamäärä, sos-ekon = eri
toimijaryhmien näkemykset troolilupamäärästä (keskiarvo), max = suurin vaadittu
troolilupamäärä, min = pienin vaadittu troolilupamäärä. Oikeanpuoleinen y-akseli: Biologinen
indeksi = käytettyihin seurantatietoihin perustuva muikkukannan kalastettavuutta kuvaava
indeksi. Huom. indeksi ei ole yhteismitallinen lupamäärän kanssa (ks. luku 3.2.1.).
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Toimikunta H (Kuva 8) pohti käytännön kalastuksen ohjausta Konnevedellä sen kahden
kalastusalueen yhteenliittymänä. Alueen toimikunnassa oli edustettuina useiden
osakaskuntien lisäksi kaksi ammattikalastajaa sekä molempien kalastusalueiden hallituksen
edustajia.
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Kuva 8. Toimikunnan H harjoituksen kulku. Vuosi x-akselilla. Vasemmanpuoleinen y-akseli:
kok.saalis = vuoden kokonaissaalis, päätös = ao. vuoden troolilupamäärä, sos-ekon = eri
toimijaryhmien näkemykset troolilupamäärästä (keskiarvo), max = suurin vaadittu
troolilupamäärä, min = pienin vaadittu troolilupamäärä. Oikeanpuoleinen y-akseli: Biologinen
indeksi = käytettyihin seurantatietoihin perustuva muikkukannan kalastettavuutta kuvaava
indeksi. Huom. indeksi ei ole yhteismitallinen lupamäärän kanssa (ks. luku 3.2.1.).

Toimikunnan toiminta harjoituksen alusta lähtien eteni hyvin itseohjautuvasti. Lupa-alueen
säännön laadinta perustui selvästi toimijoiden kokemaan käytännön tarpeeseen ohjata
ammattikalastusta aluetasoisesti. Järven jakautuminen erillisiin selkäalueisiin johti
ratkaisuun, jossa alue jaettiin kolmeen erilliseen yhden troolikalastajan lupa-alueeseen ja
kalastuslupamäärän maksimiksi asetettiin kolme. Kokonais- ja osa-aluerajausta kartalla ei
tässä yhteydessä tehty, sillä siihen ei ollut hankkeen puitteissa aikaa. Periaatteena pidettiin
kuitenkin yli 10 m syvän alueen kuulumista lupa-alueen piiriin.
Toimikunta määritteli kolme erillistä, laajaa lupa-aluetta, jotka maksimilupamäärän ollessa
käytössä olisivat kalastajakohtaisia. Aluksi lupamääräpäätös oli varovainen, mutta tiedon ja
lupien kysynnän ohjaamana lupamäärää nostettiin muutaman vuoden jälkeen. Toimikunta
pysyi tällä tasolla, vaikka ympäristöstä tulevat paineet pyrkivät vaikuttamaan vahvasti eri
suuntiin muikkukannan vaihdellessa. Heikkojen vuosien jälkeen maksimimäärää nostettiin
yhdellä ja lisättiin yksi osa-alue. Toimikunta luotti alkujakson jälkeen vankasti kalastajien
itsesäätelyyn pitäen lupajaksojen pituudessa kuitenkin ohjausvaraa.

23
Toimikunta reagoi viiveellä vuonna 11 yleiseen näkemykseen troolimäärän nostosta neljään.
Loppujaksosta vallitsevan tiedon valossa näytti siltä, että tämä päätös vaati kalastajilta
aiempaa voimakkaampaa itsesäätelyä.

Toimikunnan I harjoitus perustui Pielisen kalastusalueen tilanteeseen (Kuva 9). Pielisen
tilanne oli sekä luonnonoloiltaan että kalastushistorialtaan Konnevedestä poikkeava. Laaja,
yhtenäinen ja muista erillinen järviallas tarjosi 1990-luvulla pyyntialueen noin kymmenelle
troolikunnalle, kunnes kalastettavan kokoinen muikku väheni kalojen kääpiöitymisen
seurauksena. Kanta oli useita vuosia tässä tilassa, mutta viime aikoina on havaittu merkkejä
kalan kasvusta ja troolikalastusta on jälleen kokeiltu.
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Kuva 9. Toimikunnan I harjoituksen kulku. Vuosi x-akselilla. Vasemmanpuoleinen y-akseli:
kok.saalis = vuoden kokonaissaalis, päätös = ao. vuoden troolilupamäärä, sos-ekon = eri
toimijaryhmien näkemykset troolilupamäärästä (keskiarvo), max = suurin vaadittu
troolilupamäärä, min = pienin vaadittu troolilupamäärä. Oikeanpuoleinen y-akseli: Biologinen
indeksi = käytettyihin seurantatietoihin perustuva muikkukannan kalastettavuutta kuvaava
indeksi. Huom. indeksi ei ole yhteismitallinen lupamäärän kanssa (ks. luku 3.2.1.).

Toimikunta muodostui osakaskuntien edustajista, joista yksi oli myös ammattikalastaja, sekä
kalastusalueen hallituksen jäsenistä (ml. pj) ja isännöitsijästä. Myös Pielisellä toimikunta laati
kalastuksen ohjaussäännön käytännön tilannetta ajatellen. Pielisellä mietittiin myös erillisiä
osa-alueita, mutta päädyttiin yhtenäiseen, järven syvät alueet kattavaan lupa-alueeseen, koska
arveltiin, että pitkistä välimatkoista johtuvat kustannukset estävät etäällä toisistaan asuvien
kalastajien liiallisen kertymisen samalle pyyntialueelle.
Alueella oli vuoteen 1 saakka runsas mutta pienikokoinen muikkukanta, ja aiemmin alueella
oli toiminut jopa kymmenen ammattikalastajaa. Pielisellä kalastusta pyrittiin lisäämään
varovasti ja asteittain ja kannoista saadun tiedon perusteella troolilupamäärää lisättiin jo
kolmantena vuonna kuuteen. Tässä harjoituksessa ehdittiin simuloida vain kuusi vuotta.
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Pielisen toimikunta aloitti ohjauksen varovaisuusperiaatetta noudattaen. Tätä edisti myös
muikkukannan tila: kala oli alkuun hyvin pientä ja kalastajien kiinnostus luvanostoon
heikkoa. Lupa-alueeksi määriteltiin koko järven ammattikalastuskelpoiset vesialueet, josta
tiheimmät ranta-asutusalueet rajattiin pois. Näin ollen toimikunta luotti kalastajien
itsesäätelyyn taloudellisesti kannattavimpien kohdealueiden valinnassa ja samojen alueiden
hyödyntämisen välttämisessä.
Toisena vuonna toimikunta myönsi kaikille hakijoille luvat. Ensimmäisten seurantatietojen ja
toimikuntalaisten paikallistiedon turvin kolmannesta vuodesta eteenpäin myönnettiin kolme
pitkäkestoista ja kolme vuoden lupaa, joista yksi muutettiin 5 vuoden luvaksi parin vuoden
jälkeen.

3.2.3. Harjoitusten tarkastelu ja päätelmät
Yleisiä havaintoja harjoitusten kulusta
Lähes kaikilla toimikunnilla oli alueella aiemmin vallinneeseen lupatilanteeseen ja
käytettävissä olevan vesialueen laajentumiseen nähden maltillinen aloitus. Pääsääntöisesti
kalastuksen ohjausliikkeet (lupamäärien muutokset) olivat yhden luvan lisäys tai vähennys.
Alkuvaiheessa käytettävissä olevan tiedon vajavaisuus aiheutti joissakin tapauksissa hyvin
varovaisen muutoksen lähtötilanteeseen, joka oli yleensä yksi troolilupa alueella.
Kaikilla toimikunnilla oli myös luottamusta kalastajien pyyntiponnistuksen itsesäätelyyn.
Tämä ilmeni pyrkimyksenä pitkiin lupajaksoihin (3–5 vuotta + optio jatkokaudelle). Tämä
mahdollisti myös lupamäärien maltilliset muutokset. Vaikka lupamäärää vähennettiin esim.
neljästä kolmeen, todellinen pyyntiponnistus saattoi laskea suhteessa enemmän kalastajien
sopeuttaessa toimintaa kalan kysynnän, laadun ja saaliin määrän mukaan.
Sääntöihin kirjattujen seurantojen tuottaman tutkimustiedon soveltamisessa kalastuksen
ohjaukseen on havaittavissa selvä trendi. Toimintajaksojen loppupuolella kaikki toimikunnat
ohjasivat kalastusta tarkemmin kertyneiden seurantatietojen mukaan. Tämä ilmenee
harjoitusten kuvauksissa lupamäärän ja biologisen indeksin vaihtelun samankaltaisuutena
aikajaksojen loppupuolella. Monissa tilanteissa, joissa päätöksenä oli lupamäärän lisäys tai
vähentäminen, toimikunnat turvautuivat ensisijaisesti seurannasta saatuihin tietoihin asettaen
lupamäärän toisinaan jopa alle eri intressiryhmien esittämän minimitason. Lupamäärän
lisäyksissä luonteva maksimi oli lupien kysyntä, ts. toimikunnat eivät tarjonneet lupia
”odottamaan lisäkysyntää”, joka olisi todennäköisesti tullut alueen ulkopuolelta.
Todellisissa ohjaustilanteissa esiintyy toisinaan näkemyksiä, joiden mukaan ohjaustilanteessa
hyödynnettävä tieto on ”väärää” joko sisältönsä tai/ja jostain syystä ”epäsopivan” tuottaja- tai
välittäjätahon vuoksi. Harjoitustilanteissa toimikuntien jäsenillä tällaisia näkemyksiä ei ollut,
eikä niitä myös tutkijoiden taholta generoitu (”tavanomaisten” erilaisten näkemysten lisäksi).
Harjoitusten alussa toimikunnat päättivät itsenäisesti, mitä seurantatietoja ja miten
ohjauksessa hyödynnetään. Kirjanpito-, saalisnäyte-, poikastutkimus- ja kaikuluotaustietojen
sekä monen toimikunnan hyödyntämän sivusaalisseurantatietojen käsittelijä- ja tiedottajataho
oli toimikuntien päätöksellä poikkeuksetta neutraali tutkimustaho. Nämä seurannat
määriteltiin ohjaussäännössä, jonka harjoituksessa oletettiin käyvän kaikki intressiryhmät
kattavalla lausuntokierroksella, mikä vahvistaa sovelletun tutkimustiedon legitimiteettiä
päätöstilanteissa. Toinen keskeinen tekijä tässä suhteessa on ”viestintuojan” eli tuloksia
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tiedottavan tutkimustahon edustajan ja päätöksentekijän roolien erillisyys: Tutkijan tulee
pitäytyä resurssia koskevan tiedon välittämisessä, ja päätöksentekijöiden (toimikunnan) rooli
on hyödyntää tätä tietoa parhaaksi katsomallaan tavalla alueen kalataloudelliset tekijät ja eri
intressiryhmien näkemykset huomioiden.
Lupajaksojen pituus
Toimikunnat määrittelivät sääntöihin lupajaksojen maksimipituuden, joka alussa vaihteli
kahden ja viiden vuoden välillä. Alkuvaiheessa tätä rajoitusta sovellettiin niin, että lyhin
alkujakso oli yksi vuosi, mutta viisi toimikuntaa yhdeksästä sovelsi heti maksimipituutta.
Lupajaksojen pituuden soveltaminen muuttui käytettävissä olevan tiedon ja kokemuksen
myötä niin, että toimintajaksojen ensimmäisillä puoliskoilla ”pitkät lupakaudet” olivat
keskimäärin 3,8 vuotta, ja jälkipuoliskoilla, joilla 7/9 toimikuntaa sovelsi 5 vuoden kausia,
4,4 vuotta.
Toimikunnat jättivät kalastuksenohjausvaraa myöntämällä pitkien lupien lisäksi
lyhytkestoisia, yleensä 1–2 vuoden lupia. Näitä myönnettiin kalakannan tilan salliessa
yleensä uusille ja ensisijaisesti paikallisille tulokkaille. Pitkiä lupia myönnettiin ohjauksen
alkuvaiheessa 1–3 kalastajalle. Myönnettyjen lupien määrä kasvoi ennen alueellista ohjausta
vallinneista tilanteista (1–2 troolilupaa) alueellisen ohjauksen ensimmäisellä puoliskolla
keskimäärin 3,2 lupaan ja toisella puoliskolla 4 lupaan.
Seurantatietojen käyttö kalastuksen ohjauksessa
Toimikunnilla oli mahdollisuus hyödyntää neljää eri kalakantojen seurantatietoa, joiden
ominaisuuksista ja kustannuksista kerrottiin koulutuksen yhteydessä. Kunkin alueen
ohjausjärjestelmän budjetin ja säännön puitteissa toimikunnat saivat vapaasti valita, mitä
tietoa ja missä vaiheessa ne ottivat käyttöön.
Kaikki toimikunnat päättivät toiminnan alusta lähtien soveltaa kalastuskirjanpitoon
perustuvia seurantatietoja ja saalisnäytetietoja (vain yhdellä toimikunnalla oli vuoden viive
saalisnäytteiden hyödyntämisessä). Nämä kirjattiin toimikuntien laatimiin sääntöihin.
Ilmeisiä syitä kirjanpito- ja saalisnäytetietojen hyödyntämiseen olivat tietojen suhteellinen
edullisuus ja anti ohjauksen kannalta: tiedot sisältävät kalakannan runsauteen ja
lisääntymiseen, kalastettavuuteen (kalan koko) ja pyyntikauden tuloksellisuuteen
(kokonaissaalis) ynnä muihin toimijoihin vaikuttavia tekijöitä (pyyntiponnistus). Muista
seuranta/tutkimustiedoista mainittiin myös kaikkien toimikuntien säännöissä, mutta siten, että
niiden soveltaminen riippuu toimikunnan senhetkisestä arviosta lisätiedon tarpeesta ja
taloudellisista mahdollisuudesta hyödyntää sitä.
Kalastuskirjanpitoihin ja saalisnäytteisiin perustuvaa tietoa toimikunnat pitivät
välttämättömänä perustietona kaupallisen kalastuksen alueellisessa ohjauksessa. Saadun
tiedon sisällöllisen monipuolisuuden lisäksi sen katsottiin ”sitovan” ammattikalastajat
nykyistä paremmin osaksi kalastuksen ohjausjärjestelmää ja samalla lisäävän kalastajien ja
vesialueiden omistajien välistä luottamusta. Nykyään kalastuksen itsesäätely on
korostuneessa roolissa, ts. osakaskunnan tai yleisvesialueen luvan saanut kalastaja
useimmiten saa jatkoa luvalle niin, että kalakannan tila ei yleensä vaikuta lupapäätökseen.
Aluelupajärjestelyssä kalastuskirjanpitotieto tulee toimikunnan käyttöön aluekohtaisena
yhteenvetona, jossa yksittäisten kalastajien saalistiedot eivät käy ilmi. Näin kalastuksen
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ohjauksessa voidaan hyödyntää kalastajien jo nykytilanteessa omaan tarpeeseen tuottamaa
tietoa tavalla, joka vakiinnuttaa tämän ”ensikäden” tiedon osaksi kalastuksen ohjauksessa
käytettävän tiedon kokonaisuutta. Oletus siitä, että kalastajat manipuloivat kirjanpitotietoa
toisinaan välttääkseen kalastuksen rajoitus- tms. toimenpiteitä, ei saanut vastakaikua
toimikunnissa. Yksikään toimikunta ei asettanut sääntöön edes pidemmällä
ohjauskokemuksella yksikkösaaliin alarajaa, jonka mukaan kalastusta olisi vähennettävä sillä
tai seuraavalla kaudella. Vain yksi toimikunta määritteli kalastajakohtaisen saaliskiintiön,
joka kuitenkin asetettiin niin korkeaksi, ettei se vaikuttanut kalastuksen ohjaukseen.
Toimikunnan mukaan kiintiöllä oli ensisijaisena tavoitteena ”rauhoitella omistajatahoja” (ao.
harjoituksen aikana kiintiö ei täyttynyt kertaakaan). Näin toimikunnat luontevasti sisällyttivät
kalastusta ohjaavat taloudelliset realiteetit eli kalastajien toteuttaman itsesäätelyn osaksi
järjestelmän toimintaa.
Kirjanpito- ja saalisnäytetietojen luotettavuutta (tarkkuus ja täsmällisyys) pidettiin
toimikunnissa riittävänä kalastuksen ohjaukseen. Toisin sanoen niiden katsottiin mittaavan
ohjauksen kannalta merkittäviä muuttujia luotettavasti. Tietyiltä osin useimmat toimikunnat
tunnistivat ja huomioivat harjoituksen kuluessa tietojen sisältämiä epävarmuustekijöitä, josta
korostettiin myös koulutuksessa), joista tärkein oli muikun 0+-vuosiluokan harhainen osuus
kauden saalisnäytteissä. Kalan pienestä koosta johtuen se jää yleensä huomattavasti
pienemmäksi kuin todellinen osuus populaatiossa. Toinen epävarmuustekijä liittyi
yksikkösaaliin ja kalakannan todellisen koon väliseen riippuvuuteen. Useissa tapauksissa
toimikunnat perustelivat kaikuluotaustutkimuksen tarvetta yksikkösaalistietoon sisältyvällä
epävarmuudella. Toisaalta monesti joko pieniin taloudellisiin resursseihin perustuen tai
yksikkösaalistiedon karkeaan, mutta jatkuvaan arvioon kalakannan tilasta luottaen toimikunta
saattoi pidättäytyä lisätutkimuksen tilauksesta.
Seurantamenetelmistä kaikuluotausta ja poikasmäärätutkimusta hyödynnettiin kuitenkin
varsin usein. Kaikkiaan toimikunnat tilasivat jommankumman näistä keskimäärin lähes joka
toinen vuosi. Lisäksi eräät toimikunnat tilasivat tarkempia saaliin koostumustarkkailuja, joilla
vastattiin yleensä eri intressiryhmien ammattikalastajien sivusaalista koskeviin huoliin.
Näiden seurantojen soveltaminen vaihteli jossain määrin toimikunnittain. Yleisin tapa
hyödyntää lisätutkimuksia oli tilanteissa, joissa muikkukanta oli yksikkösaaliin perusteella
tulkittuna selvässä laskussa tai (harvemmin) kun heikosta ja tästä syystä vähän kalastetusta
kannasta (niukasti kirjanpitotietoa) haluttiin lisätietoa. Myös kalakannan kasvuvaiheessa
luotauksia käytettiin toisinaan lisäperusteena mahdolliselle lupamäärän muutokselle.
Toinen tyypillinen tilanne, jossa lisätutkimuksia hyödynnettiin, liittyi lupakausien
vaihteeseen. Näissä tilanteissa poikastutkimuksilla, kaikuluotauksella tai molemmilla
haluttiin tarkentaa perusseurantojen antamaa kuvaa kalakannan tilasta. Näihin vaiheisiin
yleensä liittyi myös voimakkaampi paine eri toimijaryhmien taholta kalastuksen ohjaukseen.
Kahden toimikunnan tiedonhyödyntämisstrategia poikkesi edellä mainituista. Toinen
toimikunta tukeutui kaikuluotaukseen vain kerran, kun yksikkösaalis putosi poikkeuksellisen
alas, ja toinen taas käytti kaikuluotausta vuosittain osana jatkuvia seurantoja ja
poikastutkimuksia säännöllisesti kolmen vuoden välein lisätietona.
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Sosioekonomisen tiedon käyttö ohjauksessa
Sosioekonominen tieto tarkoittaa tässä yhteydessä toimikunnan tiedossa olevia eri
intressiryhmien näkemyksiä koskien kalastusta ja sen ohjausta. Tämä sisältää kalastuksen
seurantatietoihin liittyvän tiedon kalastajien markkinatilanteesta ja pyynnin kannattavuudesta
sekä muilta kalastajaryhmiltä, vesialueiden omistajatahoilta ja viranomaisilta sekä esim.
ajoittain luonnonsuojelutahoilta tulleet kommentit.
Toimikuntien lupamääräpäätökset noudattelivat tyypillisesti eri tahojen esittämien
lupamääräsuositusten keskiarvoa. Selvästi keskiarvosta poikkeavat päätökset osattiin yleensä
perustella loogisesti kalakannan tilasta saatuun tietoon perustuen. Samoin vuotuista
lupamääräpäätöstä selvästi korkeampaa tai matalampaa lupamäärää vaativille tahoille
pystyttiin perustelemaan oma päätös tietojärjestelmään nojautuen.
Kalastuksen ohjaukseen ja tietoon liittyvät epävarmuustekijät
Seuraavassa tarkastellaan toimikuntien näkemyksiä varovaisuusperiaatteesta, riskistä sekä
tiedon epävarmuudesta ja puutteesta ammattikalastuksen ohjaukseen liittyvissä tilanteissa.
Varovaisuusperiaate
Lähes poikkeuksetta toimikunnat pohtivat kalastuksen ohjausta alkuvaiheessa
varovaisuusperiaatteen kannalta. Tämä pohdinta lähti useimmissa tapauksissa kalavarojen
biologisesta
tuotannosta,
johon
kalastuslupien
määrää
pyrittiin
arvioitujen
keskivuosisaaliiden avulla suhteuttamaan.
Toimikunnilla oli alkuvaiheessa tiedossa, että kalastuksen ohjaus tapahtuisi lähes yksinomaan
koko kalastuskauden mittaisten lupien määrästä päättämällä ja kalastajat toteuttaisivat
pyyntikauden puitteissa itsesäätelyä biologisten ja taloudellisten reunaehtojen puitteissa.
Biologisen lähtökohdan ohella jotkin toimikunnat pohtivat varovaisuutta myös kalastajien ja
kalamarkkinoiden sopeutumisen kannalta, ja varovaisuutta korostettiin markkinahäiriöiden
estämisen ja toiminnan kannattavuuden kannalta.
Myös monien vuosittaisten lupapäätösten tai sääntömuutosten perusteluissa viitattiin
varovaisuuteen. Äkillinen tietovaje, esim. useammalle toimikunnalle sattunut
”tapaturmainen” kalanäytteiden tuhoutuminen, nosti varovaisuusnäkökulman päätöksentekoa
valmistelevaan keskusteluun. Myös kalastuksen ohjauksen toteutuksessa lupien määrän
avulla oli havaittavissa pyrkimystä varovaisuuteen: lähes poikkeuksetta lupamäärän
muutokset tehtiin yhden luvan vuosittaisella lisäyksellä tai vähennyksellä, jos muutosta
tapahtui lainkaan.
Riski
Kalastuksen ohjaukseen liittyvän riskin pohdintaa oli toimikuntien keskusteluissa
varovaisuuspohdintoja niukemmin, mahdollisesti siksi, että jossain määrin ainakin toiminnan
alkuvaiheessa varovaisuutta painottavan kalastuksen ohjauksen ymmärrettiin jo
lähtökohtaisesti pienentävän järjestelmään liittyviä riskejä.
Riskillä ymmärrettiin useimmiten usean vuoden (heikkoa) ennustettavuutta kalakannan tilan
osalta, siihen liittyvää ”pitkien lupien” määrän muutostarvetta ja toimijaryhmien
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suhtautumista tähän muutokseen. Toimikunnat kokivat yleensä, että niillä on säätelyn
kannalta riittävän hyvä ennakkoarvio seuraavan pyyntikauden kalakannasta, mutta ilmaisivat
pidemmälle tulevaisuuteen ulottuvaan suunnitteluun liittyvän epävarmuuden, mm.
”Osataanko ennustaa, mitä tapahtuu pidemmällä aikavälillä?”
Tämän pohdinnan seurauksena yleensä kokonaislupamäärän nosto tai pitkien lupien
lisääminen jäi tekemättä.
Toimikunnat pyrkivät kuitenkin turvaamaan yleensä lyhyillä luvilla aloittaneiden
aloittelevien kalastusyrittäjien toiminnan jatkuvuuden myöntämällä jatkoluvan ja myös
pidentämällä lupajaksoja. Tämä tapahtui yleensä alueen pitkien lupien jatkovaiheessa ja myös
yritystoimintaan liittyvään taloudelliseen riskiin perustuen.
Yhdelle toimikunnalle muodostui harjoituksen aikana tilanne, jossa useampi peräkkäinen
runsas vuosiluokka sai toimikunnan epäilemään nykyisen kalastajamäärän kykyä hyödyntää
riittävän tehokkaasti runsastuneen muikkukannan tuotantoa. Lupamäärää lisättiin
poikkeuksellisesti kahdella kannan ylitiheyden riskin perusteella.
Epävarmuus, tiedon puute
Tietoon liittyvää epävarmuutta tuotiin useimmiten esille tiedon niukkuuden näkökulmasta.
Tiedon niukkuus vaikutti lähinnä toimintajaksojen alkupuolella ja ajoittain em. yllättävinä
tietokatkoksina. Tiedon niukkuudella perusteltiin varovaisuutta lupapäätöksissä (lupien määrä
ja lupajakson pituus) ja tarvetta ohjaussäännön ajoittaiseen tarkistukseen, mikä mahdollisuus
toimikunnille annettiin ja mitä moni myös hyödynsi).
Lisäksi tiedon puutetta ympäröiviltä kalatalousalueilta pidettiin ongelmallisena. Omaa
toimialuetta laajemman alueen kalakantojen tilan tuntemisesta olisi ollut hyötyä sekä
ohjaussäännön laadinnassa että vuotuisten lupapäätösten teossa. Naapurialueilta saadun tiedon
avulla toimikunnalla olisi ollut tarkempi käsitys ulkopuolelta alueelle pyrkivien kalastajien
tilanteesta (todellinen luvan tarve ja esim. useamman luvan haltijoiden luvan todennäköinen
hyödyntämisaste). Ohjauspäätöksissä, eli lupapäätöksissä, lähdettiin poikkeuksetta siitä
oletuksesta, että myönnettyä lupaa käytetään pääkohdekalastukseen (kalastajan itsesäätelyn
puitteissa).
Harjoitusta ohjaava tutkija nosti monessa harjoituksessa keskusteluun troolikalastuksen
sivusaaliskysymyksen, alamittaisen taimenen tai lohen pyyntiepäilyn. Toimikunnat reagoivat
tähän järjestämällä ajoittaisen ulkopuolisen tahon toteuttaman saalisseurannan
kalastusaluksille. Tällä riidattomalla tiedolla vastattiin ao. tiedon puutteeseen ja yleensä
yhden kauden seuranta riitti. Samalla kiinnitettiin huomiota kalastajien kirjanpitotiedon
laatuun: luotettavaa sivusaalistietoa pitää saada jatkuvasti myös kirjanpidosta, mikäli
sivusaalis otetaan saaliiksi eikä vapauteta.
Toimikunnille selvitettiin koulutusosiossa varsin perusteellisesti mitatun tiedon luonnetta ja
siihen liittyvää epävarmuutta. Eri seurantamenetelmien avulla saatujen tietojen epävarmuutta
pohdittiin toimikuntien vuotuisten ohjauspäätösten yhteydessä hyvin harvoin.
Ohjauspäätöksien perusteluissa käytettävissä olevaa tutkimustietoa käytettiin ”parhaana
käytössä olevana” ja mikäli ohjauspäätös poikkesi tutkimustiedon avulla muodostetusta
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tilannekuvasta (esim. kaikuluotauksen avulla tarkentunut kuva kalakannan runsaudesta), tätä
perusteltiin muilla syillä (esim. sosio-ekonomiset tekijät) kuin tiedon epävarmuudella.
Seurantatietojen hyödyntämisen oppiminen
Seurantatietojen hyödyntämisen oppiminen tapahtui harjoituksissa kahdessa vaiheessa:
Alussa toimikuntien jäsenet saivat tiiviin mutta kattavan koulutuksen tietojen
käyttökelpoisuudesta kalastuksen ohjauksessa. Monelle osallistujalle tämä oli ensimmäinen
kerta, kun asiaa näin tarkoin ja käytännön tarpeen näkökulmasta. Toinen oppimisen vaihe
tapahtui simulaatioharjoituksen kuluessa, kun toimikunnat käyttivät itse tilaamaansa tietoa
päätöksentekotilanteessa. Näin seurantatieto ja siitä saatu kalastuksenohjauskokemus
kumuloitui usean vuoden ajan, ja toimijat pystyivät arvioimaan tiedon ominaisuuksia, sen
avulla tekemiään päätöksiä ja niiden vaikutuksia kalatalousjärjestelmään.
Harjoituksen alkuvaiheessa koulutusluennon jälkeen oltiin tilanteessa, jossa ao. alueelta
kertynyt tieto oli hyvin niukkaa. Samoin toimikunnilla oli varsin vähän tietoa siitä, miten
järjestelyn sosio-ekonominen osajärjestelmä toimisi, siis esim. millainen kysyntä luvilla olisi
ja millaista kompensaatiota luvista omistajaosapuoli vaatisi pitkällä aikavälillä. Näin ollen on
ymmärrettävää, että sekä myönnettyjen lupien määrän että koottavan tiedon suhteen
lähdettiin liikkeelle yleensä maltillisesti, koska tavoitteena oli myös se, että järjestelyn tuotot
kattavat kokonaan tai lähes kokonaan siitä syntyvät kulut.
Harjoitusten kuvaajista (Kuvat 1–9) voidaan havaita, että pitkällä aikavälillä toimikuntien
ymmärrys biologisen resurssin tilasta lisääntyi saatujen seurantatietojen avulla. Näin voidaan
päätellä seurantatietojen kalakannan kalastettavuutta kuvaavan biologisen indeksin ja
lupamäärän vaihtelun kasvavasta samankaltaisuudesta toimintajaksojen kuluessa (Huom.: itse
biologinen indeksi ei ollut toimikuntien käytössä päätöstilanteissa, vaan sen muodostavat
osatiedot, ks. luku 3.2).
Em. kuvista on luettavissa myös, että toimikunnat ottivat huomioon ammattikalastusta
koskevaan ”mielipideilmaston” (sosio-ekonomisten näkemysten kuvaaja + min ja max)
päätöstä tehdessään. On muistettava, että nämä näkemykset olivat simulaatio-operaattorin
tuottamia, mutta kuitenkin ao. tilanteeseen sidoksissa siten, että tietojärjestelmän tuottama
tieto ja intressiryhmien aiemmat näkemykset sekä niiden saama vastakaiku vaikuttivat niiden
muodostamiseen. Ne olivat siis harjoituksissa, kuten tosielämässäkin, tilannesidonnaisia.
Harjoituksesta käytäntöön: Konneveden ja Pielisen harjoitusten yhteenvetoa
Monella tavoin tosistaan poikkeavat todellisten vesialueiden tilanteita simuloivat harjoitukset
tuottivat käyttökelpoisia kokemuksia kalastuksen alueellisen ohjauksen suunnitteluun.
Järvialtaiden koko ja jakautuminen erillisiin selkäalueisiin vaikuttivat toimikuntien
näkemyksiin lupa-alueiden määrittelystä. Konnevedellä selvästi erilliset selkäalueet
muodostivat toimikunnan näkemyksissä toimivan perustan erillisille lupa-alueille. Pielisellä
tälle ei nähty tarvetta huomattavasti laajemman lupa-alueen, järven suhteellisen
yhtenäisyyden ja pitkien siirtymämatkojen perusteella.
Harjoituksen edetessä kertyneitä tietoja ja ideoita sovellettiin tapahtuman jälkeen myös
todellisessa kalastuksen ohjauksessa aluetasolla: Pielisen kalastusalue päätti pian koulutuksen
jälkeen muuttaa vuorokautista troolauksen aikarajoitusta koskemaan koko avovesikauden
sijaan vain kesäkuukausia.
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Molemmissa todelliseen vesialueeseen sovitetussa harjoituksissa toimikuntien koostumus oli
rajattu varsin omistajapainotteiseksi, koska niiden avulla pyrittiin saamaan tietoa tämän
keskeisen intressiryhmän näkemyksistä. Onkin ilmeistä, että todellisissa tilanteissa sekä
ohjaussäännön laadinnassa että vuosittaisten ohjauspäätösten yhteydessä näkemyserot ja
ristiriidat nousevat esiin voimakkaammin useamman asianosaistahon pyrkiessä vaikuttamaan
päätöksiin. Harjoitukset ja uuden lainsäädännön myötä tulevat käytännön tilanteet
kalatalousalueilla saattavat tässä suhteessa muodostua varsin erilaisiksi.
Toimikuntien koostumuksen yksipuolisuus johtui hankkeen resursseista ja sen myötä
tehdystä valinnasta tiedon kokoamisessa. Joka tapauksessa kaikki toimikunnat osoittivat
kykenevänsä ottamaan huomioon kalavarojen käyttöön ja kalastuksenohjaukseen liittyviä
intressejä moniulotteisesti. Käytännössä tarpeellinen harjoituksia laajempi eri
asianosaistahojen edustus ohjaustoimikunnassa johtanee kuitenkin siihen, että kalavarojen
runsautta ja niiden käytön tavoitteita ja strategiaa koskevat erimielisyydet nousevat ajoittain
esille. Taustaltaan erilaisten intressiryhmien kyky ohjata järjestelmän puitteissa kalastusta
simuloidussa tilanteessa ilmentää kuitenkin laajapohjaista yhteistä perusnäkemystä
kalakantojen säätelyn perusteista ja tarpeesta.
Rahoitus
Harjoituksissa lähtökohtana oli myös rahoituksen suhteen realistinen tilanne: järjestelmän
tulisi kattaa suurelta osin omat kulunsa ja tuottaa myös kalastusoikeuden haltijalle tuloa.
Seurantaan käytettävissä olevat varat olivat siis rajalliset. Toimikunnille annettiin
mahdollisuus hakea julkista tukea ELY:lta ohjauksen vaatiman tiedon hankintaan
keskimäärin 2000 € / vuosi. Tätä mahdollisuutta toimikunnat myös käyttivät jatkuvasti tai
jaksoittain kalliimpien seurantojen toteuttamiseen.
Toimikunnat määrittelivät troolilupien hinnat yleensä alueen pinta-alan huomioon ottaen niin,
että vuosiluvan hinnaksi määriteltiin 1000–3000 €/trooli. Lupahintoja muutettiin useimmissa
sessioissa, yleensä pidempien lupajaksojen uusimisvaiheessa.
Järjestelyjen keskimääräiset vuosittaiset tietojärjestelmäkulut vaihtelivat välillä 2100–9300 €.
Kokonaistulo kalastusluvista ja ELY-tuesta oli keskimäärin 8000 €. Keskimäärin
seurantakulut olivat 5300 (66 %). Kokonaistuloista omistajakompensaatio oli keskimäärin
2700 € (34 %), joka sääntöjen mukaan määriteltiin jaettavaksi osakaskunnille pintaalaperusteisesti. Järjestelyn vaatima hallintotyö oletettiin tapahtuvan kalatalousalueen
puitteissa eikä sen kustannuksia huomioitu.
Kustannus-hyötysuhde kalastajien kannalta
Toimikunnat määrittelivät aluelupajärjestelyn lupahinnat alkuvaiheessa perustuen lupa-alueen
pinta-alaan, oletettuun tuottoon sekä tietojärjestelmän kuluihin ja omistajakompensaatioihin.
Niukan biologisen tiedon varassa hinnan määrittely oli arvio, jonka toimivuuden toteutuvat
taloudelliset muuttujat osoittaisivat.
Troolilupien keskihinnat olivat lähtötilanteessa keskimäärin 1800 €/vuosi, ja ohjauksen
loppuvaiheessa 2100 €/vuosi. Toimikunnittain kalastajakohtainen keskimääräinen
kokonaissaalis koko ohjausjaksolla vaihteli välillä 20–39 t/vuosi, kuitenkin niin, että kuusi
yhdeksästä toimikunnasta päätyi 31–39 t kalastajakohtaiseen vuosikeskiarvoon.
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Peleissä lupahintojen osuus kalastajien vuosittaisesta kalastajatulosta oli 1,5 €/kg
kalastajahinnalla arvioituna toimikuntakohtaisesti alimmillaan 3,0 % ja enintään 6,4 %
(Pielinen ei lyhyen toimintajakson vuoksi mukana tarkastelussa). Toimikuntien
lähtötilanteissa niukan saalistiedon vallitessa tämä osuus oli arviolta 1,5 % (troolilupahinnat
1000 €/v). Lupahintojen osuus kalastajatulosta pysyi pääsääntöisesti selvästi alle 5 %:n, tästä
poikkeuksena vain (harvat) muikkukatovuodet sekä eniten seurantatietoja hyödyntänyt
toimikunta, jolla seurannan kustannukset nostivat vuotuisen lupahinnan osuuden tyypillisesti
6 %:n kalastustulosta.
Järjestelmän kokonaistuottavuus
Aluekohtaisen ohjauksen onnistumista voidaan mitata mm. resurssista saadun hyödyn avulla.
Lähtötilanteissa niukan tiedon avulla arvioiden ”kohdealueiden” kokonaissaalis oli
keskimäärin 41 t/v. Alueellisessa ohjauksessa se useimmiten vähintään kaksinkertaistui ja
keskimäärin vuosisaalis oli 116 t. Troolikalastajien määrä (keskiarvo) kohdealueilla nousi
1,43:sta neljään. Näin ollen sekä resurssista saatu tuotto sekä kalastajien määrä pitkällä
aikavälillä kasvoivat noin 2,8-kertaisiksi.
Kokonaistuottavuuden ja -hyötyjen arvioinnissa on tarpeen ottaa huomioon myös seuraavia
seikkoja. Em. tuottavuuteen johtavaan kalastuksenohjaukseen toimikunnilla ei olisi ehkä
todellisessa tilanteessa ollut mahdollisuuksia ilman niiden hyödyntämää järjestelmällistä
seurantaa. Ilman hyödynnettyä tietopohjaa lupamäärän kasvattamista olisi ilmeisesti
mahdotonta saada hyväksytyksi.
Lisäksi järjestelyn myötä lisääntyvä tieto kalakantojen tilasta edistää laajemmin kalakantojen
hoitoa. Sillä on seurannaisvaikutuksia siis myös esim. petokalaistutuksiin ja muiden
hoitotoimenpiteiden tehostamiseen sekä vapaa-ajan kalastuksen ohjaukseen. Tämä pääosin
kaupallisen kalastuksen lupahinnoilla kustannettu tietopohja muodostaisi keskeisen osan
yleishyödyllistä kalakannoista koottavaa tietoa. Lisäksi osakaskunnille jäävä korvaus
kalastusoikeuden käytöstä kasvaisi. Se oli aluekohtaisessa ohjauksessa yhteensä keskimäärin
2700 €/v, eli 1,9-kertainen verrattuna harjoituksen lähtötilanteeseen.
Palaute osallistujilta
Palautetta osallistujilta saatiin kahdessa vaiheessa. Harjoituksen lopussa tarkasteltiin koko
harjoituksen kulkua ja samassa yhteydessä varattiin aikaa kommenttikeskustelulle.
Myöhemmin osallistujille lähettiin harjoituksen etenemistä kuvaava taulukkomuotoinen
pöytäkirja sekä päätöstilanteita koskevat kuvaukset. Samalla pyydettiin lisäkommentteja
koulutuksesta ja harjoituksesta.
Harjoituksen lopussa saadut kommentit olivat yksinomaan myönteisiä. Osallistujat pitivät
sessioita hyvin onnistuneina, erityisesti seuraavista syistä: Niiden toteutustapaa pidettiin
pääosin hyvin todenmukaisena (luonnollisiin muikkukantoihin ja niiden vaihteluihin
perustuva kalakantamalli). Harjoitus eteni ajallisesti sopivaa vauhtia, joten ehdittiin käsitellä
kunakin vuonna ohjausta koskevat tiedot mutta saatiin myös riittävän pitkä aikajakso, jonka
avulla ohjauksen vaikutuksia oli mielekästä tarkastella. Monet osallistujat ilmaisivat olevansa
myönteisesti yllättyneitä harjoituksen annista.
Myöhemmin sähköpostilla saatujen kommenttien mukaan osallistujien käsitys kalakantojen
seurantatiedon
tarpeellisuudesta
kalastuksenohjauksessa
vahvistui,
ja
saadun
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”ohjauskokemuksen” perusteella kaupallisen kalastuksen alueellista ohjausta pidettiin erittäin
tarpeellisena. Jotkin osallistujista arvioivat myös oman seurantatiedontulkintakykynsä
kehittyneen, mistä näkyy viitteitä myös harjoitusten kuvauksissa).
Osallistujien kriittisistä kommenteista pääosa liittyi harjoituksen keskittymiseen muikun
kalastuksen ohjaukseen:
”muiden lajien, myös vapaa-ajankalastuksen kohdelajien, esim. taimen ja kuha,
kalastuksen säätelyä pohdittava käytännössä samalla”.
Toimikuntien toimenkuva oli rajattu muikun troolikalastuksen säätelyyn, mutta käytännön
ohjauspohdinnoissa vapaa-ajankalastuksen tilanne oli usein esillä. Eri intressiryhmien
esittämiä (eli Tutkijan 0 muodostamia) näkemyksiä lupamäärän muutoksiin pidettiin sinänsä
todenmukaisina, mutta simulaatioharjoituksessa niiden kirjallinen esitystapa ei luonut aivan
samanlaista ”painetta” päätöksentekoon kuin tositilanteessa.
Kaiken kaikkiaan harjoitusten tulosten ja annetun palautteen perusteella voi todeta, että
kalastuksen ohjaukseen osallistuvien tahojen kattava koulutus tehostettuna opetettujen
käsitteiden ja menetelmien omakohtaisella kokeilemisella mahdollisimman aidon tuntuisessa
simulaatiotilanteessa parantaa oleellisesti mahdollisuuksia järjestää kalastuslakiehdotuksen
tavoitteena oleva kalavarojen kestävä käyttö ja hoito. Tämän raportin luku 4 muodostaa
luonnoksen koulutukseen liittyväksi avoimeksi oppimateriaaliksi, jota on tarkoitus täydentää
tarpeen mukaan jatkossa.

3.3. Ehdotus seuranta- ja ohjausjärjestelmäksi (IV)
SeOs I -hankkeessa laadittiin luonnos kaupallisen muikunpyynnin seuranta- ja
ohjausjärjestelmäksi. Saadut palautteet (luku 3.1., Liite 1) huomioitiin järjestelmän
jatkokehityksessä. Tämän jälkeen järjestelmäluonnosta testattiin edellä kuvatuissa
harjoituksissa ja se osoittautui toimivaksi. Ehdotukseen ei näin ollen tehty oleellisia
sisällöllisiä muutoksia. Järjestelmää täydennettiin muiden lajien kaupallista pyyntiä koskevin
osin.
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Kaupallisen kalastuksen,
ohjausjärjestelmä

lähinnä

muikunpyynnin,

seuranta-

ja

Määritelmiä
Kaupallinen kalastus = kalastus myyntitarkoitukseen (ammattikalastus, myös sivutoiminen)
Ammattikalastaja =
kaupallista kalastusta harjoittava henkilö tai yritys (kaupallinen
kalastaja)
Kalatalousalue =
lakiehdotuksessa kaavailtu nykyistä kalastusaluetta huomattavasti
laajempi alueellinen yhteistyöfoorumi
KHS =
kalavarojen käyttö- ja hoitosuunnitelma
Lähtökohtia
Tämä järjestelmä koskee pääsääntöisesti laajoja pyyntialueita tarvitsevia menetelmiä eli
troolausta ja nuottapyyntiä (sekä kesä- että talvi) sekä soveltuvin osin pyyntiä verkoilla ja
rysillä.
Kaupallisen kalastuksen seurantaa ja ohjausta ja koskeva suunnitelma (”kaupallisen
kalastuksen järjestyssääntö”) tulee käyttö- ja hoitosuunnitelman osaksi ja eri osapuolia
sitovaksi (mikäli KHS:n sitovuus sisältyy uuteen kalastuslakiin).
Kalatalousalue hankkii tarvittaessa kaikilta kalastusoikeuden haltijoilta riittävät valtuudet
kaupallisen kalastuksen lupien myöntämiseen.
Asianosaisuus kalastuksensäätelyssä
Lähtökohtana on perustuslain 20 §:n mukainen laaja asianosaisuus, koska kalastus voi
vaikuttaa ja usein vaikuttaakin merkittävästi luontoon ja sen monimuotoisuuteen.
Kalastusta koskevan seuranta- ja ohjausjärjestelmän valmisteluun osallistuvat vähintään
kalastusoikeuden haltijat sekä muut kalavesien ekosysteemipalveluja hyödyntävät tahot ja
viranomaiset:
-vesialueen omistajat (kalastusoikeuden haltijat)
Koska tietyn ulappa-alueen (esim. järven selän yli 10 m syvä alue) muikkutuotanto
perustuu sitä ympäröivien reuna-alueiden poikastuotantoon ja reuna-alueiden syksyinen
kutupyynti hyödyntää samaa muikkukantaa kuin kaupallinen pyynti kesällä ja talvella,
myös varsinaisia pyyntialueita ympäröivien alueiden kalastusoikeuden haltijat ovat
asianosaisia, vaikka heidän alueensa ei kuuluisi varsinaiseen kaupallisen kalastuksen
lupa-alueeseen.
-luvanhaltija-ammattikalastajat henkilökohtaisesti ja ammattikalastajien yleistä etua ajavat
ammattikalastajajärjestöt muidenkin ammattikalastajien edustajana
-virkistyskalastajat esim. järjestöjensä välityksellä
-kalataloudesta ja ympäristön tilasta (esim. uhanalaiset lajit) vastaavat viranomaiset
-muut tahot, joille muodostuu perusteltu asianosaisuus, mahdollisesti esim.
luonnonsuojelujärjestöt, matkailuyrittäjät, kalavesioikeudettomat vapaa-ajanasunnon
omistajat tms.
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Mikäli ELY-keskuksen yhteyteen perustetaan uuden lain myötä kalatalouden
neuvottelukunta, sen tehtäviin kuuluisi käsitellä käyttö- ja hoitosuunnitelmaluonnokset.
Neuvottelukunnassa sellaiset asianosaistahot, joilla ei ole kalastuksen järjestämistä koskevaa
juridista päätäntävaltaa, voisivat luontevasti osallistua kaupallista kalastusta koskevan
säännöstön valmisteluun antamalla lausuntonsa KHS-ehdotuksen kaupallista kalastusta
koskevasta osasta.
Lupa-alueet
Kunkin kohdelajin kaupalliseen kalastukseen tuotantobiologisesti soveltuvat alueet
inventoidaan ja merkitään karttaan osana kalatalousalueen kalavarojen käyttö- ja
hoitosuunnittelua (on jo karkeasti tehty ELY-keskuksissa). Soveltuvan alueen tunnistaminen
perustuu kaikkeen käytettävissä olevaan tietoon ja asiantuntemukseen (sekä ns. paikallistieto
että tieteellinen tieto). Tunnistamishetken kalakannan tila ei vaikuta aluerajaukseen, koska
kalakanta voi olla esim. muikun tapauksessa tilapäisesti heikko. Mikäli jonkun alueen
tuotantobiologista soveltuvuutta ei voida riittämättömän tiedon vuoksi arvioida, alueen
soveltuvuus selvitetään tutkimuksella. KHS:ssa esitetään tutkimustarpeet ja -suunnitelmat
tältä osin. Tässä vaiheessa ei siis vielä varsinaisia kalastuslupa-alueen rajoja kalavedessä
esim. syvyyden perusteella.
Kaupalliseen kalastukseen soveltuvista alueista muodostetaan biologisen tuotannon kannalta
mahdollisimman yhtenäisiä alueyksiköitä. Tällaisia voivat olla esim. kokonaiset järvet tai
ison järven erilliset selät.
Kunkin tunnistetun alueyksikön soveltuvuus ja tarkempi rajaus kaupallisen kalastuksen lupaalueeksi määritetään monikriteerisesti biologisesti (myös esim. pyynnin vaikutukset, niin
kielteiset kuin myönteiset, sivusaaliskalalajeihin ja laajemmin koko ekosysteemiin),
taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän (esim. melu- ym. haitat ja vähäisen haitan
sietämisvelvollisuus) kalatalouden reunaehtojen perusteella. Kyseessä on siis tässä vaiheessa
kalatalouspoliittinen arviointi ja päätös eikä luonnonvarainventaario.
Kalatalousalue hankkii tekemästään lupa-alue-esityksestä (esim. koko KHS-ehdotuksesta)
lausunnot niiltä asianosaisilta, jotka eivät ole osallistuneet ehdotuksen valmisteluun (tai esim.
kalatalouden neuvottelukunnalta) ja ottaa ne huomioon siten, että laajapohjainen
suunnitteluun osallistuminen ja kestävä kalatalous voidaan turvata.
Kalastuslupien määrän mitoittaminen
Kunkin
lupa-alueyksikön
pitkän
aikavälin
(vuosikymmeniä)
keskimääräinen
vuotuinen kaupallisen kalastuksen saaliskapasiteetti (KKSK) arvioidaan kohdelajeittain.
Arviossa huomioidaan biologinen kalatuotanto ja sen vaihtelevuus, kaupallisen kalastuksen
riittävä taloudellinen kannattavuus, muiden pyyntimuotojen saalistarve ja sosiaalinen
kestävyys kaiken käytettävissä olevan tiedon perusteella. Mikäli riittävää tietoa ei ole,
KKSK:n arvioiminen jatkossa otetaan keskeiseksi tavoitteeksi KHS:n seurantatietoa
kerättäessä. KHS:ssa esitetään tutkimustarpeet ja -suunnitelmat tältä osin.
Vakituisten pitkäkestoisten (esim. 5 vuotta) kaupallisen kalastuksen lupien määrä mitoitetaan
KKSK:n
perusteella
huomioiden
mm.
taloudellisesti
kestävä
saaliskapasiteetti/ammattikalastusyritys. Kalastusluvat pyritään jakamaan eri osa-alueille
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mahdollisimman tasaisesti KKSK:n puitteissa kalastuksen ”ruuhkautumisen” ja ”kilpa-ajon”
välttämiseksi.
Pitkäkestoisten lupien lisäksi alueyksiköille voidaan tarvittaessa varata sopiva
määrä tilapäisiä lyhytkestoisia lupia poikkeustilanteiden varalta, esim. jos muikkukanta on
hyvin tiheä ja kalat kääpiöityneitä. Tämä lupareservi myös mahdollistaa ammattikalastajien
liikkuvuuden silloin, kun jonkun alueyksikön muikkukanta on heikentynyt siinä määrin, että
kalastusta joudutaan rajoittamaan, mutta jollakin toisella alueyksiköllä, joka voi olla toisessa
järvessäkin, on hyvin tiheä muikkukanta.
Kalatalousalue hankkii tekemästään lupamääräpäätöksestä (esim. koko KHS-ehdotuksesta)
lausunnot niiltä asianosaisilta, jotka eivät ole osallistuneet ehdotuksen valmisteluun (tai esim.
kalatalouden neuvottelukunnalta) ja ottaa ne huomioon siten, että laajapohjainen
suunnitteluun osallistuminen ja kestävä kalatalous voidaan turvata.
Ammattikalastuslupien hinnoitteluperusteita
Kalastusoikeuden haltijoiden saaman lupatulon tulee olla riittävän suuri kattamaan
kalastusoikeuden luovutuksesta kohtuulliseksi katsottavan korvauksen, joka voi perustua
esim. saaliskapasiteettiin. Tulon tulee tietenkin kattaa vähintään haltijoille kaupallisen
kalastuksen riittävästä seurannasta ja ohjauksesta koituvat suoranaiset kustannukset.
Lupa-alueen vuotuinen luvan hinta voidaan määritellä esimerkiksi alueen KKSK:n
perusteella:
Hinta = T * KKSK / lupamäärä * keskimääräinen kalastajahinta – kirjanpitopalkkio
Esimerkki (numeroarvot mielivaltaisia)
T = Kalastusoikeuden haltijan vuotuinen tuotto-osuus, 3 % KKSK:n arvosta
troolaukseen sopiva ulappa-alue
12 000 ha
KKSK-arvio
8 kg/ha/vuosi
KKSK yhteensä
96 000 kg/vuosi
lupamäärä
3 vakituista ammattikalastuslupaa
kalastajahinta
2,00 €/kg
Hintana voidaan käyttää esim. RKTL:n tilaston mukaista perkaamattoman
muikun keskimääräistä kalastajahintaa, jolloin kalastajia ei ”rankaista”
saaliin jatkojalostuksesta seuraavasta arvonnoususta (esim. perkuu, mädin
talteenotto). Jatkojalostuksella vähäisemmästä kalamäärästä saadaan riittävä
rahallinen tuotto, mikä edistää kalastuksen taloudellista kestävyyttä ja voi
pienentää kalavaroihin kohdistuvaa rasitusta.
Kirjanpitopalkkio
320 €
Ammattikalastajan saama hyvitys tuottamastaan luonnonvaran tilaa ja
tuotantoa koskevasta tiedosta
Hinta

Luvanmyyntitulot

= 0,03 * 96 000 / 3 * 2,00 – 320
= 1 600 € / kalastaja / vuosi
= 0,13 € / ha / vuosi
= 3 * 1 600 = 4 800 € / vuosi
0,40 € / ha / vuosi
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Huom. Tässä mallissa kalastaja maksaa lupamaksua pelkästään kalastukseen pyyntiteknisesti
soveltuvasta alueesta, vrt. nykyinen malli, jossa osakaskunnan lupa koskee koko aluetta, josta
merkittävä osa voi olla kuitenkin liian matalaa pyynnin kannalta.
Lupahinta voi olla kiinteä koko 5-vuotisen lupakauden tai siitä voidaan päättää vuosittain
KHS:ssa kuvattujen hinnoitteluperusteiden ja mm. seuraavien seikkojen mukaisesti:
Kalastusalue voi tarvittaessa määrätä em. hintaperusteita alemman lupahinnan, mikäli
se katsoo hyödylliseksi tukea tai edistää alueen ammattikalastusta tai mikäli alueen
muikun kalastajahinta on matala muikkukannan ylitiheyden ja siitä seuraavan
kääpiöitymisen vuoksi.
Valitusoikeus:
Hinnoitteluperusteet sisältyvät KHS-ehdotukseen ja ammattikalastajille on varattava
oikeus osallistua perusteiden muodostamiseen joko perusteita laadittaessa tai KHSlausuntokierroksella. Jos KHS:n hinnoitteluperusteet olisivat tietyn alueyksikön osalta
ammattikalastajien mielestä kohtuuttomat, asia voitaisiin ratkaista esim. mukautetulla
välimiesmenettelyllä, jossa puolueeton taho (viranomainen, ELY-keskus) valitsee joko
a) KHS:ssä esitetyn, b) asianosaisten ammattikalastajien yhdessä laatiman
vastaehdotuksen (esim. jonkun järven ammattikalastajat yhdessä, tiettyyn ELYkeskukseen rekisteröityneet ammattikalastajat tai SSAK), sen mukaan kumpaa pitää
kohtuullisempana tai c) jonkun kohtuulliseksi katsomansa summan näiden väliltä.
Kalakannan ja pyyntiponnistuksen seuranta
Seurannasta ja seurantatiedon kokoamisesta, analysoinnista ja käytöstä päätöksenteossa
laaditaan seikkaperäinen kirjallinen suunnitelma osaksi KHS:aa.
A. Vähimmäisseuranta
Vähimmäisseurantaan
sisältyvät
tehtävät
ovat
sellaisia,
että
kalatalousalan
menetelmäkoulutuksen saanut kalatalousalueen isännöitsijä (esim. iktyonomi, kandidaatti)
pystyy ne toteuttamaan. Toiminnan tehostamiseksi ja standardisoimiseksi ne voidaan
keskittää useammalta kalatalousalueelta rutiiniseurantoihin erikoistuneelle taholle, esim.
kalatalouskeskus tms. konsultti.
Kalastuskirjanpito:
Pakollinen kalastuskirjanpito sisällytetään lupaehtoihin. Kaikki ammattikalastajat
pitävät kirjaa pyyntiponnistuksestaan ja saalistaan päivittäin, pyydyksittäin ja
saalislajeittain ja toimittavat annetun määräajan puitteissa tiedot joko paperilla tai
tietoverkon kautta tietojen koostamisesta vastaavalle taholle. Päivittäinen kirjanpito on
välttämätöntä, jotta saadaan tietoa myös yksikkösaaliin satunnaisvaihtelusta ja sitä
kautta yksikkösaalisindeksin tasoon liittyvistä epävarmuustekijöistä.
Yksittäisen kalastajan vuotuinen kokonaissaalis on luottamuksellista tietoa, mikäli
kalastaja
ei
itse
suostu
sen
julkistamiseen
(aineiston
käsittelijän
salassapitovelvollisuus). Mikäli kalastajia on vähintään kaksi, heidän yhteissaaliinsa on
julkinen kalastusta koskevaan päätöksentekoon osallistuville.
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Päätöksentekijöillä on kuitenkin oikeus saada tietoonsa kultakin kalastajalta vähintään
vuotuinen pyyntiponnistus (esim. troolaustunti- tai -kilometrimäärä, nuotan vetojen
määrä) sekä jollekin koko kalastuskautta lyhyemmälle jaksolle laskettu
yksikkösaalisindeksi (esim. elo-syyskuun troolisaalis kg/pyyntiponnistusyksikkö).
Ammattikalastajien seurantatiedonkeruutyö kompensoidaan lupahinnassa.
Saalisnäytteet:
Kultakin lupa-alueyksiköltä otetaan vuosittain riittävät saalisnäytteet muikkusaaliin
vuosiluokkakoostumuksen ja muikun kasvun selvittämiseksi (esim. 2*100 kpl,
näytemäärä riippuu alueyksiön koosta). Troolikalastuksessa sopiva ajankohta on elosyyskuun vaihde ja nuottapyynnissä lokakuun puoliväli. Talvinuotasta on myös syytä
ottaa näytteet esim. helmi-maaliskuun vaihteessa, koska ne antavat täsmällisempää
tietoa nuorimman ikäryhmän runsaudesta kuin syksyn näytteet.
Jos pyydys on esim. verkko tai rysä ja pyynnin kohdelaji on esim. kuha tai muu ns.
suomukala, ammattikalastaja voidaan velvoittaa erikseen sovittua korvausta vastaan
mittaamaan ja punnitsemaan saaliinsa lajeittain ja yksilöittäin sovittuina aikoina
keskeisen pyyntikauden aikana. Mittaustuloksista saadaan tietoa kohdelajin saaliin
kokojakaumasta sekä sivusaaliin määrästä ja laadusta. Määräajoin, esim. joka viides
vuosi, kerätään näytteet, esim. suomut tai otoliitit, keskeisistä saalislajeista kalojen
ikäjakauman, kasvunopeuden sekä sukukypsyysiän- ja koon määrittämiseksi.
B. Laajempi seuranta
Muikkukannasta voidaan hankkia lisätietoa erityisesti silloin, jos alueen kalakannan runsaus
tunnetaan erityisen huonosti tai runsausarvioista vallitsee ristiriitainen käsitys eri
asianosaistahojen välillä. Laajempaa seurantaa tulee toteuttaa erityisesti silloin, kun on
epäilys, että kalastus ei ole ekologisesti kestävää.
Esim.:
Ulappakala- ja muikkutiheysarvio kaikuluotauksella. Menetelmä antaa kalastajista riippumattoman arvion todellisesta kalatiheydestä (kpl/ha ja kg/ha). Arvion avulla myös
suhteellinen yksikkösaalistieto voidaan suhteuttaa todelliseen tiheyteen. Tällöin
voidaan arvioida myös pyydyksen pyytävyys (= yhden pyyntiponnistusyksikön ottama
osuus kalakannasta).
Vastakuoriutuneiden muikun- ja siianpoikasten määräarvio, ks. esim.
http://www.paijanne.org/cornet/tuloksia.htm
Intensiivisimmin hyödynnetyillä alueilla nämä seurannat on syytä tehdä jopa vuosittain,
mikäli taloudellisesti mahdollista, ja kaikilla alueilla silloin tällöin, esim. joka kolmas–viides
vuosi.
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Kalastuksen ohjaus
Päätöksentekojärjestelmä
Koska kaupallista kalastusta koskevat päätökset koskevat tyypillisesti yhtä osakaskuntaa
suurempaa tuotantobiologista aluetta, sopiva päätöksentekofoorumi on kalatalousalue.
Paikallisen osallistamisen varmistamiseksi jokaiselle järvelle/alueyksikölle voidaan myös
perustaa paikallisten toimijoiden osa-aluetoimikunnat, joiden toimintaa koordinoi
kalatalousalue. Toimikunta tekee tällöin päätösesityksen kalatalousalueelle. Kalatalousalue
hankkii tarvittaessa osakaskunnilta valtuutuksen päättää kaupallisesta kalastuksesta.
Kaupallisen kalastuksen ohjausjärjestelmän kuvaus ohjauskriteereineen (esim. ennalta sovitut
toimenpiteet, jos kalakanta tulkitaan huonoksi) ja seurantaohjelma viedään alueen KHS:n
osaksi ja se muuttuu sitovaksi, kun KHS vahvistetaan (mikäli lakiin saadaan sisällytetyksi
sitovuus).
Ohjausjärjestelmä sisältää alueiden määrittelyn ja lupamäärien lisäksi esim.
-Lupakauden pituus, esim. 5 vuotta.
-Jos ammattikalastaja ei halua käyttää lupaansa jonakin vuonna esim. huonon
kalakannan vuoksi, hän voi ennen pyyntikauden alkua antamallaan yksipuolisella
ilmoituksella jättää sen käyttämättä. Tällöin hänen ei tarvitse maksaa kyseisen
vuoden lupamaksua, mikä on kannuste kalastuksen vähentämiseen heikon kannan
aikana. Käyttämättä jättäminen ei pidennä 5-vuotista lupakautta.
-Lupakauden päättyessä ensisijaisesti aiempi luvanhaltija on etuoikeutettu lunastamaan
uuden luvan.
-Paikallisilla (esim. järveen rajoittuvassa kunnassa asuvilla kalastajilla) on etusija
lunastaa vapautuva lupa.
-Säännöstö siitä, miten seurantatiedon perusteella tulkitaan kalakannan tila huomioiden
tietoihin sisältyvä epävarmuus.
-Ohjaustoimet, esim.
Jos kalakannan tilan tulkitaan olevan seurantatiedon perusteella huono, osa
päättyvistä luvista voidaan jättää myymättä ja /tai kaikkien kalastajien tulevan
lupakauden pyyntiä rajoitetaan. Rajoitus kompensoidaan lupamaksun
hinnassa.
Jos kalakannan tulkitaan seurantatiedon perusteella olevan kaupallisessa mielessä
ylitiheä (kalaa paljon, mutta pieni koko ja arvo), alueyksikölle voidaan myydä
1-vuotisia lisälupia korkeintaan säännössä määritelty maksimimäärä (kannuste
kaupallisessa mielessä ylitiheän kalakannan hyödyntämiseksi). Ensisijaisesti
lisäluvat myydään sellaisille jo toimiville ammattikalastajille, joiden
vakituisen pyyntialueen muikkukanta on huono ja heidän kalastustaan on sen
vuoksi jouduttu rajoittamaan (kannuste kalastuksen vähentämiseen heikon
kannan aikana ja kalastuspaineen suuntaamiseen tiheisiin kalakantoihin).
Kaikkien kalastajien lupahintaa voidaan laskea tilapäisesti ylitiheän kannan
kalastuksen edistämiseksi (kannuste kaupallisessa mielessä ylitiheän
kalakannan hyödyntämiseksi).
Jos kertyvän seurantatiedon perusteella päätellään, että alueyksikön KKSK ja/tai
kestävä lupamäärä on arvioitu väärin, sitä muutetaan vastaamaan paremmin
alueen arvioitua saaliskapasiteettia (sopeutuvan säätelyn periaate).
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Kalastuksensäätelypäätöksen valmistelija, esim. kalatalousalueen hallitus, tekee vuosittain
saamansa seurantatiedon (huomioiden tiedon luotettavuuden = tarkkuus ja täsmällisyys) ja
esim. aluetoimikuntien esityksien perusteella esityksen kalastuksensäätelytoimista
huomioiden KHS:n säätelykriteerit ja kestävän kalatalouden reunaehdot. Kalatalousalueen
kokous tekee päätöksen säätelytoimista, minkä jälkeen päätös on osapuolia sitovia (mikäli
laki sallii).
Valitusoikeus:
Sellaiset asianosaistahot (määriteltävä tarkemmin laissa), jotka eivät ole voineet osallistua
päätöksentekoon kalatalousalueen kokouksessa voivat valittaa päätöksestä viranomaiselle
(ELY-keskus, mikäli sillä on asiassa lain mukaan juridinen toimivalta). Viranomainen voi
velvoittaa kalatalousaluetta muuttamaan päätöstä, esim. velvoittaa sen
-tarjoamaan myyntiin enemmän lupia tai
-rajoittamaan kalastusta,
jos se toteaa, että KHS:n säätelysäännöstöä ei ole noudatettu ja/tai että kalastuksen
ekologinen, taloudellinen tai sosiaalinen kestävyys ei toteudu.
Mikäli viranomainen velvoittaa tarjoamaan myyntiin enemmän lupia, kalatalousalueen
saamassa valtionavustuksessa on kompensoitava varovaisuusperiaatteen mukaisesti
mahdollisesti laajemman kalakannan seurannan (esim. kaikuluotaus, poikasmääräarvio,
asiantuntijaselvitykset) kustannukset.
Muikunpyynnin seurannan ja ohjauksen vuotuinen työkierto (karkeasti)
Syksy
Saalisnäytteiden ja kirjanpitoaineiston käsittely
Kalastajien ja muiden ryhmien omiin havaintoihin perustuva arvio kalakannan
tilasta nyt (kutukannan runsaus) ja tulevalla pyyntikaudella (havainnot
nuorimman ikäryhmän runsaudesta)
Talvi
Saalisnäytteiden ja kirjanpitoaineiston (talvikalastus) käsittely
Kalakannan tilaa koskevan tiedon ja tiedon luotettavuuden esittely asianosaisille
Seuraavan avovesikauden ja talven kalastusta koskevat päätökset
Kalastajien määrä ja kalastuksen rajoitukset
Valitusmenettely
Avovesikausi
Seuranta
Tarkempia ohjeita ja perusteluja sisävesi- ja rannikkokalastuksen ohjausjärjestelmästä on
esitetty luvussa 4.

3.4. Asiantuntijatoiminta lainsäädäntöuudistuksen yhteydessä
Yksi projektiryhmän jäsen toimi kalastusoikeusjaoston asiantuntijana ja hallituksen
esityksestä kalastuslaiksi (3.12.2014) annettiin lausunto.
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4. Kalastuksen seuranta- ja ohjausjärjestelmä:
teoriaa ja käytännön neuvoja
Luonnos koulutuksen oppimateriaaliksi
4.1. Normatiiviset lähtökohdat ja reunaehdot
Perustuslaki: erityisesti huomioidaan 15 § Omaisuuden suoja ja 20 § Vastuu ympäristöstä
Kestävän
kehityksen
peruskirja:
Code
of
conduct
fisheries http://www.fao.org/docrep/005/v9878e/v9878e00.HTM

for

sustainable

Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestössä (FAO) tavoitteeksi asetettu
kestävä kalastus kaikilla maailman vesillä. Kestävän kalastuksen vähimmäiskriteereinä
voidaan pitää sitä, että pyynti ei vaaranna pyynnin kohteena olevien kalakantojen
lisääntymistä ja tuottoa pitkällä aikavälillä, pyynti ei vaaranna tulevien sukupolvien
mahdollisuuksia hyödyntää kalavaroja eikä vaaranna kalakantojen perinnöllistä
monimuotoisuutta
tai
muuta
vesiluontoa. http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/mmvl_6_2007_p.shtml
Hallituksen esityksessä kalastuslaiksi (HEK) (Luonnos 4.12.2013) esitetty kalastuslain
tarkoitus:
”1 § Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon
perustuen järjestää kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö ja
hoito siten, että turvataan kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto, kalakantojen luontainen
elinkierto sekä kalavarojen ja muun vesiluonnon monimuotoisuus ja suojelu.”

4.2. Käsitteitä ja määritelmiä
Kalapopulaatio = tietyllä alueella vapaasti liikkuva tietyn kalalajin potentiaalisesti
keskenään lisääntyvien yksilöiden joukko. Populaatioon sisältyvät siis kaikki yksilöt
nuorimmista vanhimpiin. Samalla vesialueella voi esiintyä saman lajin useita populaatioita.
Esim. siiasta voi esiintyä useita eri muotoja, joilla on erilainen elinkierto ja lisääntymisajat ja
-paikat. Kalapopulaatio koostuu isännättömistä eliöistä ja muodostaa valtiosäännön kannalta
jatkuvasti uusiutuvan varallisuusarvoisen objektin.
Kalakanta = tietyllä alueella vapaasti liikkuvien eri kalalajien
hyödyntämiskelpoinen osajoukko, tyypillisesti pyyntikokoiset yksilöt.

populaatioiden

Kalastusoikeus = omaisuuden laji, vesialueen omistusoikeuteen sisältyvä suojattu valta
harjoittaa kalastusta määrätyllä vesialueella. Siihen kuuluvat oikeus vesialueen kalakannan
taloudelliseen hyväksikäyttöön ja oikeus järjestää vesialueen käyttö ja hoito (esim. PeVL
8/1006).
Kalastuksen ohjaus = kaikki päätökset, mukaan lukien niiden valmistelu ja niistä seuraavat
toimenpiteet, joilla pyritään säätelemään tietyllä vesialueella tapahtuvan kalastuksen määrää
ja laatua. Tähän sisältyvät HEK:n luvuissa 4–10 mainitut kalastukseen suoraan tai välillisesti
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vaikuttavat toimenpiteet. Poiketen HEK:n terminologiasta tässä kalastuksen ohjaukseen
sisältyy myös kalastuksen rajoittaminen.
Kalavarojen seuranta = kaikki toimenpiteet, joilla pyritään saamaan ajallisesti
vertailukelpoista määrällistä tai laadullista tietoa tietyn vesialueen kalakannan runsaudesta,
laadusta tai tuotannosta ja niihin vaikuttavista tekijöistä yms. Sisältää varsinaisen
tutkimustiedon lisäksi kaikki muutkin tiedon muodot, esim. ns. paikallistieto (engl. local
knowledge).
Kalastuksen seuranta = kaikki toimenpiteet, joilla pyritään saamaan ajallisesti
vertailukelpoista määrällistä tai laadullista tietoa tietyn vesialueen kalastuksen määrästä,
laadusta, ajoittumisesta, saaliista, vaikutuksista kalakantoihin ja ympäristöön yms.
Kalavarojen ja kalastuksen seurannan ja kalastuksen ohjauksen alueellisen yksikön
määrittelee kalastuksen kohteena olevan kalakannan esiintymisalue. Jossakin tapauksessa se
voi tällöin olla esim. järven selkä tai meren lahti, mutta tyypillisemmin esim. kokonainen
järvi tai laajempi merialue ja vaelluskalapopulaatioiden osalta koko vaellusalue. Mikäli
esiintymisalueesta ei ole tietoa, se on syytä selvittää esim. merkintätutkimuksella.
Alueellinen yksikkö on tyypillisesti selkeästi suurempi kuin tavanomainen yksityisen
kiinteistön tai osakaskunnan vesialue. Laajempi alueellinen seurannan ja ohjauksen yksikkö
yhteisine ohjausperusteineen laajentaa siis osakkaan mahdollisuutta osallistua hyödyntämänsä
kalakannan käytön säätelyyn myös silloin, kun vapaana liikkuva kalakanta ei ole sen omalla
vesialueella suoranaisesti sen oman toiminnan kohteena. Usean omistajayksikön alueella
tapahtuva seuranta myös vähentää riittävästä seurannasta omistajayksikköä kohden koituvia
kustannuksia. Kalastuksen ohjausta koskevaan päätöksentekoon osallistuvan joukon
laajeneminen tuo myös kalatalouden tavoitteita ja kalastuksen ohjausta koskevaan
keskusteluun laajemman tieto- ja osaamiskapasiteetin, mikä voi osaltaan parantaa kalavarojen
kestävän hyödyntämisen mahdollisuuksia.
Toisaalta velvollisuus osakaskuntaa laajemman alueen kalastuksen ohjauksen ja seurannan
harmonisointiin kaventaa osakkaan mahdollisuutta hyödyntää kalastusoikeuttaan siltä osin,
mikä koskee omistukseen perustuvaa suojattua valtaa järjestää määrätyn vesialueen käyttö ja
hoito. Kyseessä on siis tässä mielessä omaisuuden käyttörajoitus. Tämä rajoitus on kuitenkin
HEK:n 40 § pykälän mukainen.
”40 § Käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpano ja seuranta
Kalatalousalueen kalavarojen käyttö ja hoito on järjestettävä hyväksytyn käyttö- ja
hoitosuunnitelman mukaisesti. Kalatalousalue ja kalastusoikeuden haltijat vastaavat käyttö- ja
hoitosuunnitelman toteuttamisesta niiltä osin kuin suunnitelman toteuttamisen edellyttämät
toimet niitä koskevat.”

Merkittävää muutosta määrätyn vesialueen kalastusrasitukseen laajemman yksikön ei pitäisi
keskimäärin aiheuttaa, mikäli kalastusrasitus mitoitetaan alun perin vesialueiden
tuottavuuden mukaan kestävästi. Se ei myöskään merkittävästi loukkaa omistajan oikeutta
kalastusoikeutensa normaaliin, kohtuulliseen ja järkevään käyttöön.
Useamman osakaskunnan yhteistoiminta on myös HEK:n kalastuslupajärjestelmän
kehittämistavoitteiden mukaista:
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s.

17:

”Kalatalousalueet
toimisivat
kalataloudellisesti
yhtenäisen
alueen
yhteistoimintaelimenä, joka vastaisi pääasiassa alueen käyttö- ja hoitosuunnitelman
laatimisesta, toimeenpanosta, kalastuksenvalvonnasta sekä yhtenäislupa-alueiden
kehittämisestä.”
24 §: ”Kalatalousalueiden tehtävät 24 §…6) kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamisen
edistäminen vapaa-ajan ja kaupallisen kalastuksen tarpeisiin…”

Kalastuksen ohjauksen yksikkö, kalakannan esiintymisalue, on kuitenkin useimmissa
tapauksissa pienempi kuin nykyinen kalastusalue tai varsinkin HEK:ssa ehdotettu
kalatalousalue.
Oikean
ohjaustason
toimijoiden
aidon
osallistamisen
ja
osallistumismotivaation sekä paikallistiedon välittymisen päätöksentekoon varmistaisi
kustakin alueellisesta yksiköstä vastaava paikallinen työryhmä, joka toimisi kalatalousalueen
alaisuudessa. Laajoilla alueilla liikkuvien vaelluskalojen osalta työryhmät toimisivat
yhteistyössä.
Alueyksiköiden
laatimat
kalastussäännöt
toimisivat
käyttöja
hoitosuunnitelman operatiivisina osina.
Riski = jonkin ei-toivotun tapahtuman todennäköisyyden ja tapahtuman toteutumisesta
seuraavan vahingon tulo:
R = p * D,
jossa p = tapahtuman todennäköisyys ja D = vahingon suuruus. Riski on siis suuri, jos
vahingon todennäköisyys on suuri ja/tai sen toteutuessaan aiheuttama vahinko suuri. Edellä
esitetystä seuraa, että eri tahojen (kalatalousjärjestelmässä esim. vapaa-ajankalastaja,
ammattikalastaja, matkailuyrittäjä, luontoharrastaja, viranomainen, tutkija) kokema riski voi
olla suuruudeltaan hyvinkin erilainen, koska pelätyn vahingon suuruus on erilainen. Tämän
lisäksi henkilöiden välillä on eroja suhteessa riskiin: henkilö voi olla riskin kaihtaja,
riskineutraali tai riskiä sietävä, jopa riskihakuinen. Kaikkien ei-toivottujen tapahtumien
riskejä pitää vielä punnita suhteessa toivottujen vaihtoehtojen todennäköisyyksiin ja niiden
toteutuessaan tuomiin hyötyihin. Luonnonvarapoliittinen konflikti voi olla seurausta
kyvyttömyydestä ymmärtää muiden asianosaistahojen kokemia riskejä ja potentiaalisia
hyötyjä.
Ylikalastus/liikakalastus = liian suuri kalastuskuolevuus. Kalastuskuolevuus voi olla liian
suuri esim. suhteessa asetettuun taloudelliseen tai sosiaaliseen tavoitteeseen.
Tuotantobiologian näkökulmasta kasvuylikalastus (engl. growth overfishing) tarkoittaa, että
kalat pyydetään nuorina nopean kasvun vaiheessa, kun hetkellinen kasvunopeus (G) on
suurempi kuin hetkellinen luonnollinen kuolevuus (M) ja nettotuotanto positiivinen (G - M >
0). Lisääntymisylikalastuksella (engl. recruitment overfishing) tarkoitetaan tilannetta, jossa
populaation keskimääräinen jälkeläistuotto on alentunut vähiin kalastetun kutukannan vuoksi.
Alikalastus = asetettuun tavoitteeseen nähden liian pieni kalastuskuolevuus. On huomattava,
että alikalastus ei ole luonnontieteellinen käsite, vaan se voidaan määritellä pelkästään
ihmislähtöisesti, eli suhteessa tuotannollis-taloudellisiin ja sosiaalisen kestävyyden mukaisiin
tavoitteisiin.
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4.3. Kalavarojen kestävän hyödyntämisen perusteita ja teoriaa
4.3.1. Kuolevuus
Kalapopulaation kokonaiskuolevuus jakautuu kalastuskuolevuuteen (kalojen joutuminen
saaliiksi) ja luonnolliseen kuolevuuteen (kaikki muu kuolevuus). Kalojen elinkierrot ovat
evoluutioympäristössä (aika ennen merkittävää ihmistoiminnan vaikutusta) sopeutuneet
lajille tyypillistä luonnollista kuolevuutta aiheuttaviin tekijöihin.
Yleistäen voidaan todeta, että kalojen luonnollinen kuolevuus on hyvin suuri muna-, poikasja nuoruusvaiheissa, jopa useita prosentteja vuorokaudessa. Näiden elämänvaiheiden
kuolevuus johtuu etenkin saalistuksesta (predaatio). Luonnollinen kuolevuus pienenee kalan
kasvaessa, ja nuoret kalat käyttävätkin suuren osan keräämästään energiasta mahdollisimman
nopeaan kasvuun. Aikuisen kalan luonnollinen kuolevuus on paljon pienempi kuin nuorten,
mutta siinä on suuria eroja lajien välillä. Pitkäikäisten suureksi kasvavien kalojen, esim.
hauki, kuha ja lahna, luonnollinen kuolevuus aikuisvaiheessa on vain prosenttien luokkaa
vuodessa ja nuorena sukukypsyvillä pieneksi jäävillä lajeilla joitakin kymmeniä prosentteja.
Poikkeuksen tekevät mm. tyynenmeren lohet, joiden kudunjälkeinen luonnollinen kuolevuus
on lähes 100 %. Aikuinen kala käyttää merkittävän osan keräämistään energiavaroista
lisääntymiseen.
Kalastus muuttaa kuolevuutta merkittävästi. Tehokkaan kalastuksen kohteena olevien
kalakantojen vuotuinen kalastuskuolevuus voi olla huomattavasti yli 50 %. Lyhytikäiset
ulappakalat (esim. muikku, kuore) ovat tähän jossakin määrin sopeutuneita, koska niiden
luonnollinen kuolevuus on aikuisvaiheessakin kohtalaisen suuri. Niiden populaatiot kestävät
kovaa kalastusta ja palautuvat nopeasti tilapäisistä notkahduksista, koska sekä
yksilökohtainen kasvunopeus että lisääntymisteho kasvavat huomattavasti kalatiheyden
pienentyessä (kompensatorinen tiheysriippuvuus). Luonnonoloissa pitkäikäisten ja suureksi
kasvavat lajit eivät käytännössä kykene kompensoimaan yhtä tehokkaasti kalastuksesta
johtuvaa tiheyden pienenemistä. Ne ovat siis huomattavasti herkempiä sekä kasvun että
lisääntymisen ylikalastukselle.
Kalastuskuolevuuden kasvulla on monia seurauksia, jotka voivat vaikuttaa niin kalastuksen
ekologiseen, taloudelliseen kuin sosiaaliseenkin kestävyyteen:
1. Keskimääräinen kanta (ainakin populaation hyödynnettävän osan tiheys ja biomassa)
pienentyy
2. Keskimääräinen populaation ikäjakauma nuorentuu
i. Vanhojen (suurten) kalojen osuus ja määrä laskevat
ii. Kutukanta pienenee, lisääntymisylikalastuksen todennäköisyys kasvaa
3. Populaation perimän rakenne (alleelifrekvenssit) muuttuu ja geneettinen
monimuotoisuus pienentyy
i. Esim. sukukypsyysikä ja/tai -koko pienenevät, jolloin kalojen
lihamassa kasvaa hitaammin ja tuotanto pienentyy
4. Kalayhteisön lajisuhteet ja vuorovaikutukset muuttuvat.
i. Esim. tehokkaasti kalastetun populaation (hauki) ravintolajin (särki)
runsaus kasvaa ja ravintolajin kilpailijan kasvu heikkenee
ii. Esim. tehokkaasti kalastetun populaation (muikku) saalistajan (taimen)
kasvu heikkenee
5. Vesiekosysteemin rakenne ja toiminta muuttuvat
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i. Kalojen ravinnonkulutuksen tai esim. pohjan pöyhinnän vaikutukset
heijastuvat ravintoverkon alemmille tasoille ja ravinnepitoisuuksiin
ii. Vaikutus riippuu siitä, onko pyynnin kohteena esim. planktonsyöjä tai
petokala
6. Saalis (=nettotuotanto tasapainotilanteessa keskimäärin)
i. kasvaa aluksi kalastuskuolevuuden kasvaessa, kun kasvunopeuden ja
lisääntymistehon paraneminen kompensoivat tehokkaasti yksilömäärän
pienenemistä. Kalastuskuolevuuden kasvaessa saalis kasvaa kuitenkin
koko ajan hitaammin (raja-arvo dY/dB pienenee jatkuvasti).
ii. Vähitellen kalastuskuolevuuden kasvaessa saaliin kasvu loppuu,
saavutetaan suurin mahdollinen pysyvä tuotto, saaliskapasiteetti, (engl.
Maximum Sustainable Yield, MSY (dY/dB = 0).
iii. Jos kalastuskuolevuus vielä kasvaa, niin saalis alkaa pienentyä
kiihtyvästi, koska yksilökohtaisen kasvun ja lisääntymistehon
paraneminen eivät pysty kompensoimaan yksilömäärän pienenemistä.
7. Yksikkösaalis (esim. saalis/pyyntitunti, saalis/verkkovuorokausi) pienenee, koska
tiheys ja biomassa pienenevät (vrt. kohta 1).
8. Saalis koostuu yhä nuoremmista ja pienemmistä yksilöistä (vrt. kohta 2)
i. Kasvun ylikalastus (growth overfishing), kun pääosa kaloista
pyydetään nuorena nopean kasvun vaiheessa. Teoriassa maksimisaalis
saadaan, jos kalat pyydetään täsmälleen siinä iässä, kun biomassan
kasvunopeus yhtä suuri kuin luonnollinen kuolevuus (M = G).
ii. Suuria
saalisyksilöitä
arvostavan
(vapaa-ajan)
kalastuksen
kiinnostavuus ja pyyntikokemuksen arvo pienenevät.
9. Kalastustyöyksikön tuotto ja voitto pienenevät (vrt. kohta 7), esim. tuntisaaliin arvo –
tuntikustannukset
i. Kalastuskuolevuuden kasvun myötä kalastajien yhteisvoitto kasvaa,
saavuttaa maksimin saaliin maksimia (kohta 6) pienemmällä
kalastuskuolevuudella ja sitten pienenee
ii. Voitto/kalastaja pienenee jatkuvasti
10. Saaliin suhteellinen vuosien välinen vaihtelu kasvaa
i. Saalis koostuu yhä pienemmästä määrästä runsaudeltaan vaihtelevia
vuosiluokkia (vrt. kohta 2)
ii. Kaupallisessa kalastuksessa saaliin vaihtelu on haitta, kustannus

4.3.2. Pyyntistrategiat ja -taktiikat ja niiden edellyttämät tietotarpeet
Tämän luvun päälähteinä on käytetty teoksia Hilborn & Walters (1992) ja Walters & Martell
(2004).

Pyyntistrategiat
Pyyntistrategialla tarkoitetaan asetettujen tavoitteiden edellyttämän kalastuksenohjauksen
keskeistä periaatetta, jolla saalis otetaan kalakannasta huomioiden esim. kalakannan runsaus,
taloudellinen ja sosiaalinen tilanne, muiden kalakantojen tila, kalakantaa ja kalastusta
koskevan tiedon epävarmuus. Tämän periaatteen pitää olla niin yleinen, että sitä ei tarvitse
säätää/vaihtaa vuosittain, vaikka kalakanta tai muut normaalit kalatalouteen liittyvät seikat
vaihtelisivat vuosien välillä.
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Keskeisiä kalakannan runsaudesta riippuvia pyyntistrategioita ovat saaliin vakiointi,
kalastuskuolevuuden vakiointi ja kutukannan vakiointi (Kuva 10).
Saaliin vakiointi strategiana tarkoittaa sitä, että määritellään tietyn vesialueen tietyn lajin
kannalle pitkällä aikavälillä kestävästi vuosittain otettava vakiosaaliskiintiö (Kuva 10 A). Se
ei siis vaihtele vuosien välillä, vaikka kalakanta vaihtelisikin. Tavoitteena on siis säädellä
kalastuksen tulosta (Output). Tällöin
C = vakio, jos N > C, muulloin C = 0,
jossa
C = saalis
N = kalakanta pyyntijakson alussa
Vakio saalis on periaatteessa edullinen esim. kaupalliselle kalastukselle, jolle saaliin vaihtelu
on ongelma ja kustannus, koska kalan kysyntä on yleensä melko vakaa ja tuotantoketju (esim.
logistiikka) sopeutettu toiminnan vakiovolyymiin.
Strategian keskeinen ongelma on, että kalakannan pienentyessä – joko satunnaisvaihtelun tai
pyynnin vuoksi – vakiosaalis muodostaa vuosittain yhä suuremman osuuden kalakannasta,
C/N kasvaa. Kalastuskuolevuus ei siis kompensoi kalakannan vähenemistä pienentymällä
vaan päinvastoin kasvaa (depensatorinen kuolevuus) ja sallittu saalis voi lopulta olla jopa
suurempi kuin kalakanta. Toimiakseen kestävästi strategia edellyttää siis vuosittaista ja melko
tarkkaa absoluuttista tietoa kalakannan runsaudesta ja sen tyypillisestä vuosien välisestä
vaihtelusta.
Kalastuskuolevuuden vakioinnilla pyritään vuosittain ottamaan saaliiksi kalakannasta vakio
suhteellinen osuus (Kuva 10 B). Tällöin
C = u * N (= F * Ň = f * q * Ň),
jossa
C = saalis
u = vuotuinen suhteellinen kalastuskuolevuus
N = kalakanta pyyntijakson alussa
F = hetkellinen kalastuskuolevuus
Ň = keskimääräinen kalakanta jakson aikana
f = pyyntiponnistus (esim. kpl verkkovuorokausia, troolaustunteja)
q = pyydyksen tiettyyn kalalajiin kohdistuva pyytävyys).
Kalastuskuolevuuden ohjaus tarkoittaa tällöin käytännössä sitä, että pyyntiponnistus (f) on
vuodesta toiseen vakio (Input-säätely), minkä toteuttaminen puolestaan edellyttää vähintään
eri pyydystyyppien pyyntilupamäärien vakiointia ja sellaisia esim. pyydyksen kokoon ja
rakenteellisiin ominaisuuksia liittyviä rajoituksia, jotka estävät niiden pyytävyyden (q)
kasvun vuosien mittaan. Jos jonkun pyydyksen pyyntiponnistus vaihtelee esim. kalakannan
runsauden funktiona (esim. Marjomäki ym. 1995), kalastuskuolevuuden vakiointi -strategian
toteuttaminen edellyttäisi myös vuotuisen pyyntiponnistuksen säätelyä lupamäärän lisäksi.
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Tämän strategian etuna on, että se ei tarvitse toimiakseen vuosittaista tietoa kalakannan
runsaudesta. Haittana kuitenkin on, varsinkin kaupallisen kalastuksen kannalta, että
kalakannan vuosien välinen vaihtelu heijastuu vuotuiseen kokonaissaaliiseen sellaisenaan.
Strategia siis periaatteessa estää kaupallista kalastajaa säätelemästä saalistaan kysyntää
vastaavasti.
Strategian ongelmana on myös se, että pyydysten pyytävyydellä (q) on taipumus kasvaa
teknisen kehityksen ja kalakannan alueellista esiintymistä yms. koskevan kokemusperäisen
tiedon kertymisen myötä, jolloin kalastuskuolevuus (u, F) kasvaa nimellisen
pyyntiponnistuksen (f) pysyessä vakiona. Joissakin tapauksissa pyytävyys (q) voi myös
kasvaa kalakannan pienentyessä (depensatorinen kuolevuus), jos kalakannan elinalue
supistuu kannan pienentyessä. Pyytävyyttä (q) pitäisi siis kyetä mittaamaan säännöllisesti
esim. vertaamalla yksikkösaalista kalakannan runsauteen ((C / f) / Ň) tai vaikkapa
merkintätutkimuksin.
Kutukantaa vakioivassa strategiassa (engl. constant escapement) pyritään turvaamaan
vuodesta toiseen ekologisen kestävyyden kannalta riittävä kutukanta (Kuva 10 C). Tätä
menetelmää käytetään Tyynenmeren lohien jokiin vaeltavien kutukantojen riittävyyden
turvaamiseen. Periaatteessa kaikki tämän riittävän määrän ylittävä kalakannan osa on siis
vuosittain pyydettävissä (Output-säätely). Tällöin
C = N – KK, jos N > KK, muulloin C = 0,
jossa
C = saalis
N = kalakanta pyyntijakson alussa
KK = tavoitteeksi asetettu vakiokutukanta
Myös tässä menetelmässä kalakannan vaihtelu heijastuu saaliin määrään. Jos kalakanta
vaihtelee luonnostaan voimakkaasti, niin kalakannan ylimäärä, joka voidaan vuosittain
pyytää, vaihtelee voimakkaasti ja saaliin suhteellinen vaihtelu on aina suurempi kuin
kalakannan suhteellinen vaihtelu.
Tämän strategian etuna on, että se periaatteessa pyrkii turvaamaan riittävän kutukannan.
Käytännön ongelmia ovat kuitenkin, että kutukannan runsauden mittaaminen riittävän tarkasti
pyyntikauden aikana on käytännössä vaikeaa ja kestävyyden kannalta riittävän kokoisen
kutukannan määrittely on vaikeaa.
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A. Vakio saalis, esim. 30
100

Koko kalakanta
Saalistavoite

50

Säästyvä osa

0
0
50
100
B. Vakio kalastuskuolevuus, esim. 40 %
100

Koko kalakanta
Saalistavoite

50

Säästyvä osa:
vakio osuus

0
0
50
C. Vakio kutukanta, esim. 40
100

100
Koko kalakanta
Saalistavoite

50

Säästyvä
osa:
vakio
määrä

0
0

50

100

Kuva 10. Kalakannan runsaudesta riippuvat pyyntistrategiat A. Vakio saalis, B. Vakio
pyyntiponnistus C. Vakio kutukanta.
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Käytännössä toteutettavat strategiat ovat yleensä yhdistelmiä edellisistä periaatteellisista
strategioista. Kalastuskuolevuus (esim. lupamäärä) voidaan pyrkiä pitämään vakiotasolla
vuodesta toiseen, jos kalakannan runsaus ylittää kestävyyden kannalta riittävänä pidetyn
minimin. Jos kanta kuitenkin laskee tietyn kynnystason alle, niin kalastuskuolevuutta voidaan
vähentää joko lopettamalla pyynti kokonaan tai pienentämällä sitä porrastetusti esim.
lupamäärää vähentämällä tai kunkin luvan vuotuista pyyntiponnistusta pienentämällä. Tämä
tarkempi säätely edellyttää tietenkin kalakannan riittävän tarkkaa jatkuvaa seurantaa.
On olemassa myös kannan koosta riippumattomia strategioita. Tällainen on esim.
pulssikalastus. Jos kalaresurssi jakautuu moneen alueellisesti erilliseen yksikköön, näitä
voidaan hyödyntää vuorotellen kiertokalastusperiaatteella. Yhtä yksikköä kalastetaan hyvin
tehokkaasti esim. vuoden ajan ja jätetään se sitten palautumaan riittävän pitkäksi ajaksi.
Pulssikalastus sopii erityisen hyvin sellaisille kalakannoille ja pyyntimenetelmille, joissa
kalakantaa ei voida hyödyntää valikoivasti, vaan pyynti kohdistuu esim. kaikkiin ikäryhmiin,
jolloin nuoria yksilöitä ei voida säästää pyynniltä. Suomen runsasjärvisyys muodostaa
luonnostaan hyvät edellytykset kiertokalastuksen soveltamiselle. Menetelmän toimivuutta
muikkukantojen hyödyntämisessä ovat tutkineet mm. Muje ym. (2004), Marjomäki ym.
(2007) ja Muje (2012).
Muita strategioita ovat esim. sukupuolivalikoiva kalastus, jossa esim. sukukypsät naaraat
säästetään ja kokovalikoiva kalastus, jossa tyypillisesti saaliiksi saa ottaa vain
vähimmäismitan ylittävät tai tietyn kokoluokan yksilöt, mutta pyyntiä tai saalista ei muuten
kontrolloida. Vähimmäismitta voi perustua esim. sukukypsyyskokoon ja vähintään yhden
kutukerran periaatteeseen.

Pyyntitaktiikat
Pyyntitaktiikoilla tarkoitetaan niitä käytännön vuotuisia ohjauskeinoja, joilla strategiaa
toteutetaan. Niiden laajuus siis voi vaihdella vuosien välillä esim. suhteessa kalakannan
runsauteen.
Hilborn & Walters (1992) luokittelevat erilaiset taktiikat seuraavasti:
•
•
•
•
•
•

Pyydyksen säätely
Pyyntikauden pituus
Pyydysten rajoittaminen
Pyyntiponnistuksen säätely
Saaliskiintiö
Kokorajoitukset

solmuväli, koko, aluksen koko yms.
pyydysten, alusten, lupien yms. määrä
pyyntikertojen, -tuntien ym. säätely
joko kokonaiskiintiö tai kalastaja/aluskohtainen yms.
esim. alamitat

Kalastuskuolevuuden tai kutukannan vakioimiseen voidaan pyrkiä määräämällä vuosittain
strategian mukainen saaliskiintiö (esim. Total Allowable Catch, TAC), siis saalis, joka on
strategian, esim. vakiotavoitekalastuskuolevuus tai vakio kutukanta, kannalta kulloinkin
sopiva.
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4.4. Suomen sisävesi- ja rannikkokalastukseen sopivat strategiat ja
taktiikat
Kaupallinen kalastus ja vapaa-ajankalastus edellyttävät jossain määrin erilaisia
pyyntistrategioita, koska pyydysten tehokkuus, pyynnin tavoitteet ja tyypillisten kohdelajien
elinkierto ja kannanvaihtelu poikkeavat toisistaan.

4.4.1. Kaupallinen muikunpyynti
Luonnostaan voimakkaasti vaihtelevien muikkukantojen kaupallisessa hyödyntämisessä
kalastajan kannalta on aivan keskeistä pystyä säätämään päivittäinen saalis tyypillisesti melko
vakaata kysyntää vastaavaksi. Tämä edellyttää, että kalastajalla on mahdollisuus pyynnin
itsesäätelyyn, eli mahdollisuus lisätä ja vähentää pyyntiponnistustaan yksikkösaaliin (esim.
kg/troolaustunti, kg/nuotanveto, kg/verkkovrk) mukaan siten, että pyyntiponnistusta lisätään,
kun yksikkösaalis laskee ja päinvastoin (ks. Sustainable Operation Window, Marjomäki
2003). Kalastajalla onkin oltava käytettävissään tarvittaessa huomattavasti suurempi
pyyntiponnistuskapasiteetti kuin mitä runsaan muikkukannan aikana tyypillisesti käytetään.
Kalastajan luonnollinen pyyntistrategia on siis saaliin vakioimisen mukainen. Kuten edellä
mainittiin, saaliin vakioiminen johtaa kuitenkin depensatoriseen kalastuskuolevuuteen eli
kuolevuuden kasvuun kannan pienentyessä, mikä periaatteessa lisää kannanvaihtelua ja voi
johtaa kannan kiihtyvään heikkenemiskierteeseen.
Kun muikkukanta alkaa lähestyä sellaista tasoa, jolla on seurantamenetelmien
mittaustarkkuus ja varovaisuusperiaate huomioiden epäiltävissä, että kutukanta ei enää pysty
tuottamaan normaalia vuosiluokkaa (lisääntymisylikalastus), kestävästä käytöstä vastuussa
olevan kalastuksen ohjaajan pitää pystyä rajoittamaan kalastusta ja tarvittaessa kalastus pitää
pystyä lopettamaan kokonaan. Ohjaajan kannalta strategia on siis riittävän
minimi(kutu)kannan turvaaminen.
Em. strategiat huomioiva yhdistelmä olisi tarjota normaalivuosina muikkukannan pitkän
aikavälin keskimääräistä saalistuottoarviota vastaava pyyntilupamäärä, johon sisältyy
lupaehtona
mahdollisuus
kieltää
kalastus,
kun
muikkukannan
epäillään
seurantatunnuslukujen perusteella olevan kestävän käytön alarajalla. Kieltämisen
mahdollistavat tunnuslukujen raja-arvot on syytä määritellä lupaehdoissa.
Monin paikoin kaupallisen muikunpyynnin nykyisessä taloudellisessa toimintaympäristössä
yksikköpyyntikustannukset (esim. troolauksessa juoksevat kustannukset/pyyntitunti)
suhteessa muikun yksikköhintaan ovat niin suuret, että kalastus voi itsesäätelyn vuoksi
loppua kannattamattomana ennen kuin kanta pienenee liikaa ekologisen kestävyyden
näkökulmasta. Yleisesti toimivaa pyyntistrategiaa ja sen edellyttämää ohjausjärjestelmää ei
voi kuitenkaan rakentaa pelkästään näiden nykytilan tunnuslukujen ja reunaehtojen
perusteella, vaan sen on toimittava myös silloin, jos niissä tapahtuu huomattaviakin
muutoksia. Ohjausta vaativia tilanteita voivat olla mm. seuraavat:
Kannattavuuteen vaikuttavissa asioissa tapahtuu huomattavia muutoksia. Tällainen
voisi olla esim. irtopakastetun pienen kalan vientikysynnän kasvu ja siitä seuraava
aiemmin lähes arvottoman pienen kalan hinnan selkeä nousu. Tähän tähtääviä valtion
rahoituksella tuettuja hankkeita on toteutettu viime vuosina useita.
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Syksyinen mätimuikun pyyntiponnistus voi kasvaa suureksi, vaikka kanta olisi
heikentynyt ja kilomääräinen yksikkösaalis pieni, koska mätimuikun yksikköhinta on
mädin jalostusarvo huomioiden moninkertainen käsittelemättömänä myytävään
muikkuun verrattuna. Varsinkin sellaisina vuosina, jolloin saalis jää muuten heikoksi
(kanta harva ja suuri yksilökoko), voimakkaalla kookkaan mätikalan pyynnillä voidaan
yrittää kompensoida aiemman pyyntikauden heikkoa tulosta.
Sivusaalislaji voi pitää kalastuksen kannattavana muikkukannan heikennyttyä
huomattavastikin. Esim. siirtyminen vaellussiian pyyntiin muikkukannan heiketessä voi
pitää kalastuksen tilapäisesti kannattavana ja johtaa jopa pyyntiponnistuksen kasvuun.
Tällöin kuitenkin siikakantaan voi kohdistua kestävää tasoa suurempi pyyntiponnistus,
ja yksikkösaalis romahtaa ja saalisyksilöiden keskikoko pienenee ennen pitkää (esim.
Sipponen & Valkeajärvi 2002). Keskittyminen siian tai esim. kuoreen pyyntiin
muikkukadon aikana ei välttämättä pienennä muikun kalastuskuolevuutta oleellisesti,
jos sen joutumista pyydykseen sivusaaliina ei voi estää.
Mikäli kalastustoiminta on edellyttänyt huomattavia investointeja, jotka on toteutettu
velkarahalla, jopa kannattamatonta (kohtuullista palkkaa/voittoa tuottamatonta) pyyntiä
voidaan joutua jatkamaan velanhoidon vuoksi. Myös markkinakanavien aukipitäminen
voi edellyttää pyynnin jatkamista heikolla kannattavuudella tai kannattamattomana
jonkin aikaa.
Pyyntitekniset tai
pienenemiseen.

logistiset

innovaatiot

voivat

johtaa

yksikkökustannusten

Kalastajamäärän säätäminen kestävää kalastusta vastaavalle tasolle ja kalastuksen
keskeyttäminen kannan heikentyessä on myös kaupallisten kalastajien edun mukaista. Kun
kalastajamäärä ei kasva hallitsemattomasti, niin tiettyä muikkukantaa hyödyntävien
kalastajien toiminnan kannattavuus on parempi eikä synny kiusausta esim. mätimuikun
kilpakalastukseen (engl. race for fish, derby fishing). Jos kaupallisella kalastajalla on lähes
yksinoikeus ja riittävän pitkä sopimus kalakannan hyödyntämisestä, hänellä on motiivi toimia
kalakantaa säästävästi, koska hän voi luottaa hyötyvänsä säästönsä tuloksista itse. Sama pätee
pieneen toisiinsa luottavien ja sen vuoksi yhteistoimintaan kykenevien kalastajien ryhmään.
Pyynnin rajoittaminen/lopettaminen kannan heiketessä on kalastajan edun mukaista, koska
heikentyneen kutukannan säästämisellä kanta voi toipua nopeammin mm. satunnaisten
ympäristötekijöiden aiheuttamasta tilapäisestä notkahduksesta ja myös pitkittyneen
muikkukadon todennäköisyys pienenee. Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa
Cornet-hankkeessa (http://paijanne.bio.jyu.fi/paijanne/cornet/tuloksia.htm) kerätyn aineiston
perusteella on osoitettu, että runsaan muikkuvuosiluokan syntyminen edellyttää runsasta
vastakuoriutuneiden poikasten määrää ja runsaan poikueen taas voi tuottaa vain riittävän
runsas kutukanta. Kutukannan koolla on siis merkitystä jälkeläistuoton kannalta, vaikka sen
vaikutus käytännössä usein jää havaitsematta voimakkaan epäennustettavan
vuosiluokkavaihtelun vuoksi.
Kaupalliselle kalastukselle heikon muikkukannan lisäksi myös hyvin tiheä muikkukanta voi
olla ongelma, koska kalojen koko voi jäädä niin pieneksi, että niillä ei ole kysyntää ja hinta
romahtaa. Tällaiset tilanteet ovat olleet yleisiä viime aikoina (mm. Etelä-Konnevesi, Pielinen,
Oulujärvi). Tässä tilanteessa, mieluummin jo tilanteen ”uhatessa”, voi olla edullista yrittää
harventaa kantaa nostamalla pyyntiponnistusta pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalle
tasolle lyhytkestoisilla (esim. yksi pyyntikausi) luvilla. Ongelmaksi voi kuitenkin muodostua
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se, että luvilla ei ole tällöin juurikaan kysyntää kalastuksen heikon kannattavuuden vuoksi.
Luvista ovat todennäköisesti kiinnostuneita vain sellaiset kalastajat, joiden varsinaisilla
pyyntialueilla kalastus on keskeytynyt heikon kannan takia. Siirtyminen uudelle alueelle
edellyttää kuitenkin investointeja. Kalastajien kustannustaakan pienentämiseksi luvan hintaa
voidaan tässä tilanteessa laskea.
Kaupallisen kalastuksen ohjaustarpeen perusteena voidaan pitää myös sitä, että kalastuksen
sosiaalinen kestävyys edellyttää vapaa-ajan kalastajien saalistarpeen huomioimista ja
kalastuksesta johtuvan häiriön pysymistä kohtuullisen sietämisvelvoitteen puitteissa.
Saaliin vakioiminen (esim. kalastajakohtaisin vuotuisin kiintiöin) ei yleensä sovellu
muikunpyynnin strategiaksi, koska se, kuten edellä mainittiin, edellyttää kestävyyden
taatakseen luotettavaa vuotuista tietoa kalakannan todellisesta runsaudesta ja tuotannosta
(esim. tonnia/järvi). Pelkän suhteellisen yksikkösaaliin (esim. kg/tunti) perusteella kiintiötä ei
voi määritellä. Kiintiöjärjestelmä myös edellyttää tarkkaa ja ajantasaista saaliiden valvontaa.

4.4.2. Vapaa-ajankalastus
Vapaa-ajankalastus
kalastuksesta:

poikkeaa

ohjauksen

näkökulmasta

monin

tavoin

kaupallisesta

Vapaa-ajan kalastusta ei rajoita suoranaisesti taloudellinen kannattavuus. Vapaa-ajan
kalastajan toimintaa on kuitenkin syytä tarkastella rationaalisen toimijan käyttäytymisen
näkökulmasta. Voidaan ajatella, että pääasiassa tiettyyn lajiin kohdistuvan tietyllä
pyydyksellä tapahtuvan vapaa-ajankalastusoikeuden ”kysyntä” vesialueella riippuu jossakin
määrin siitä, millaisiksi pyyntikustannukset, mm. matka pyyntipaikalle, pyynnin välittömät
kustannukset (esim. polttoaine) ja lupahinnat muodostuvat suhteessa saatuun
kokonaishyötyyn. Tähän hyötyyn sisältyvät saaliin nimellisarvon lisäksi saaliin laadusta ja
positiivisista pyyntikokemuksista ja laajemmin ekosysteemipalveluista saatu aineeton hyöty.
Osakaskuntien vesialueella tapahtuvaa vapaa-ajankalastusta, pyynnin määrää tai pyyntiluvan
hintaa, ei kuitenkaan yleensä käytännössä säätele kalastusoikeuden haltija, koska
pyyntilupien saatavuus ei yleensä rajoita kalastusta (Marjomäki ym. 2005): Pyyntilupia on
monin paikoin tarjolla paljon enemmän kuin niillä on kysyntää, käytännössä
rajoittamattomasti, ja niiden hinta on nimellinen. Tällöin kunkin lajin kalastuksen määrä ja
kalastuskuolevuus määräytyy edellä mainittujen kustannusten ja hyötyjen perusteella.
Yleiskalastusoikeuden perusteella tapahtuvaa pyyntiä ei voi säädellä mitenkään.
Yllä kuvatuista periaatteista seuraa ”ennuste”, että vapaa-ajankalastuspaineen (esim. uistin- ja
verkkopyynti) pitäisi olla erityisen suurta sellaisilla vesillä, joilla on suosituimpien
arvokalojen (esim. taimen, lohi ja kuha) kantoja ja jotka sijaitsevat lähellä asuintaajamia tai
kesämökkialueita. Kalastuspaineen ja -kuolevuuden kasvaessa kuitenkin suosittujen lajien
kanta ja saaliskoko pienenevät (ks. luku 4.3.1.), jolloin pyynnistä saatu hyöty pienenee
(Tarkemmin esim. Marjomäki ym. 2005).
Jotta vapaa-ajankalastuksen tavoitelajien kantaa voidaan säädellä kalastukselle asetettujen
tavoitteiden mukaisesti, kalastuskuolevuutta pitää pystyä tarvittaessa säätelemään. Sopiva
vapaa-ajan kalastuksen ohjausstrategia on kalastuskuolevuuden vakiointi. Tämä edellyttää
vähintään, että pyydyskohtaisia pyyntilupia on tarjolla tavoitteen kannalta sopivaan
kalastuskuolevuuteen suhteutettu määrä (luvista osa on varattava kaupallisen kalastuksen
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käyttöön, jos alue on sen harjoittamiseen sopiva). Koska luvan käyttäjiä on paljon, heidän
yhteinen vuotuinen pyyntiponnistuksensa ei vaihtele kovinkaan paljon, joten pyydyksen
vuotuista käyttömäärää ei tarvitse säädellä.
Käytännön ongelma muodostuu siitä, että esim. uistin- tai verkkopyydysten pyytävyyttä
(yhden pyyntiponnistusyksikön kalakannasta ottama suhteellinen osuus) ei yleensä tunneta.
Se riippuu tietenkin vesisalueen koosta, kalojen alueellisesta jakaumasta suhteessa
pyyntipaikkojen jakaumaan, tyypillisestä pyydysten käyttömäärästä eri vuodenaikoina ym.
paikallisista tekijöistä.
Jos kalastuskuolevuuden säätelyyn ei ole mahdollisuutta lupamäärää säätelemällä, ohjaus on
toteutettava esim. säätelemällä kuolevuuden kohdistumista eri ikäryhmiin. Järkevillä
alamittasäännöksillä voidaan estää kasvun (kalojen pyytäminen kasvupotentiaalin kannalta
liian nuorena) ja lisääntymisen (kalojen pyytäminen niin nuorena, että populaation
jälkeläistuotanto alenee kalastamattomaan tilanteeseen verrattuna) ylikalastus. Esim. kuhan
alamitan olisi näillä kriteereillä oltava vähintään suuruusluokkaa 50–60 cm.
Ohjausta voidaan toteuttaa pyydysmäärää rajoittamatta myös rajoittamalla luvallisen
pyydyksen käyttöaikaa tai -aluetta. Osa vesialueesta (erityisesti kutualueet) voidaan
rauhoittaa pyynniltä kokonaan (vrt. Marine protected area) tai pyynti voi olla sallittua vain
osan vuodesta (kielletty esim. kutuaikana). Näiden keinojen käyttö on hankalaa
yleiskalastusoikeuksien (onginta, pilkintä ja uistinpyynti lakiin perustuvalla luvalla)
tapauksissa, koska ei voida olettaa, että kalastajalla on selvilläolovelvollisuus kunkin
vesialueen kaikista paikallisista kalastusrajoituksista.

4.5. Ohjaus ja seuranta käytännössä
4.5.1. Miksi kalastusta pitää ohjata
HEK:n 1 §:n monikriteerinen kestävyystavoite edellyttää kompromissia: isännättömillä
yhteisillä luonnonvaroilla on monia potentiaalisia käyttäjäryhmiä, käyttötavoitteita ja strategioita, joita ovat mm. kalakannan tuotannon hyödyntäminen kaupallisesti, vapaaajankalastuksena, välillisesti petokalatuotannon perustana sekä populaation jatkuvuuden
turvaavana tuotannontekijänä, kutukantana. Tällöin myös eri kalastusmuodot ja istutukset
joudutaan sovittamaan sovittua kompromissia vastaavalle tasolle.
Kalastuksen määrä ja laatu joudutaan mitoittamaan luonnonvarojen tuottavuuden mukaan.
Vastoin yleistä luuloa kalastus on merkittävä kalakantojen tilaan ja tuottavuuteen vaikuttava
tekijä (ks. luku 4.3.1.). (Vapaa-ajan)kalastus on monin paikoin merkittävin aikuisten
arvokalojen kuolevuuden syy ja eräät herkät sivusaalislajitkin voivat olla sukupuuton
partaalla (esim. Saimaan lohi ja nieriä). Kaupallisen kalastuksen pyydykset ovat ainakin
sisävesien kalavarojen määrään ja tuotantoon verrattuna niin tehokkaita, että niillä voitaisiin
poistaa pääosa pyyntikokoisista kaloista kalastuskaudessa.
Tällä hetkellä voimassa oleva kalastuslaki on johtanut monin paikoin käytännössä
rajoittamattomaan kalastukseen (ks. luku 4.4.2.) eikä HEK:ssä ilmene mitään sellaista, joka
muuten kuin paikallistason luonnonvarojen tuntemukseen perustuvan kalastuksenohjauksen
kautta voisi johtaa luonnonvarojen käytön kannalta rationaaliseen toimintaan.
Kalastajamäärän kasvaessa yksittäisen kaupallisen kalastajan toiminnan kannattavuus
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heikkenee ja vapaa-ajankalastajan pyyntikokemuksestaan saama hyöty pienenevät, koska
kaikkien toimijoiden toiminta aiheuttaa toisille toimijoille ulkoiskustannuksia. Yksittäinen
toimija ei voi tilanteeseen oleellisesti vaikuttaa.
Biologisten luonnonvarojen
omistusyksiköiden.

alueellinen

mittakaava

on

eri

kuin

kalastusoikeuden

Taloudellisten reunaehtojen muutokset ja innovaatiot, kuten pienen kalan prosessointi,
jatkojalostus ja laajemmat markkinat, voivat romuttaa nykyisen kaupallisen kalastuksen
itsesäätelyn.
Yhä useammin sekä kalatuotteiden että esim. luontomatkailutuotteiden kuluttajat edellyttävät,
että tuotteet on tuotettu kestävällä tavalla. Kestävyyden osoittamiseksi on perustettu
tuotesertifiointijärjestelmiä, kuten Marine Stewardship Council -järjestön Certified
sustainable seafood -sertifikaatti (http://www.msc.org/) ja erilaiset Certified ecotourism järjestelmät. Nämä edellyttävät toiminnan perustana olevan luonnonvaran kestävän käytön
ohjausta seurantatiedon perusteella. Ensimmäinen muikunpyynnin sertifiointiprosessi on
käynnissä Saimaalla.

4.5.2. Kalakantojen ja kalastuksen seurannan ja kalastuksen ohjauksen työkierto
Kalastuksen ohjaus ja kalakantojen seuranta muodostavat toiminnallisesti jatkuvan työkierron
(Kuva 11). Kierto alkaa tavoitteiden asettamisesta ja niiden edellyttämistä toimenpiteistä
päättämisestä. Toimenpiteet toteutetaan ja niiden vaikutuksia seurataan. Seurannasta saadun
tiedon laatu arvioidaan ja tiedon perusteella laaditaan uudet toimenpidevaihtoehdot. Joskus
myös tavoitteita voidaan tarkentaa tai muuttaa. Uusien päätösten myötä edetään uudelle
kierrokselle.

Kuva 11. Kalakantojen ja kalastuksen ohjauksen ja seurannan työkierto (FAO 1995: Management
cycle).

54

Työkierron aikajänne
Kullekin kalalajille tyypilliset kannanvaihtelun piirteet määräytyvät laji- ja
populaatiokohtaisten elinkiertopiirteiden perusteella. Keskeisiä elinkiertopiirteitä ovat mm.
kuolevuus eri elämänvaiheissa ja siitä seuraava tyypillinen elinikä, kasvunopeus ja
sukukypsyysikä sekä vuosittainen voimavarojen kohdentaminen kasvuun ja lisääntymiseen.
Suuri osa Suomen vesillä hyödynnettävistä lajeista on sellaisia, jotka saavuttavat
sukukypsyyden vasta usean vuoden iässä ja eläisivät luonnonoloissa sen jälkeen sukukypsänä
monia vuosia, jopa vuosikymmeniä. Tällaisia lajeja ovat mm. hauki, kuha, ahven, lahna ja
mont muut särkikalat, made ja siika. Näiden lajien pyyntikokoisen osakannan vuosien välinen
vaihtelu on yleensä melko vähäistä (esim. Valkeajärvi & Marjomäki 2013). Tämä johtuu
siitä, että saalis koostuu kerrallaan useasta vuosiluokasta. Tällöin voimakaskaan
vuosiluokkien runsaudenvaihtelu ei heijastu saaliin vaihteluun voimakkaasti. Näiden lajien
pyynti on myös pääosin vapaa-ajankalastusta, joka tapahtuu pyytävyydeltään melko alhaisilla
pyydyksillä (verkko, uistin, onki, pilkki, katiska). Näiden pyydysten kokonaispyyntiponnistus
ja -kalastuskuolevuus voi olla huomattava, mutta se vaihtelee peräkkäisten vuosien välillä
melko vähän. Tällaisten pyyntimuotojen ohjaus ei yleensä vaadi nopeita säätelytoimenpiteitä
esim. vuosittain. Kalakannan seurannan on kuitenkin syytä olla jatkuvaa (esim. vuosittaista).
Jokaiseen kannan runsauden arvioon sisältyy satunnaisvirhettä, joten aikasarjassa ilmenevän
trendin havaitseminen edellyttää lukuisia havaintoja.
Vuotuista, joskus voimakastakin, pyynnin säätelyä voivat edellyttää nuorena sukukypsyvät
lyhytikäiset kalalajit, joiden kalastus on hyvin tehokasta ja vuosien välillä vaihtelevaa (esim.
Päijänteellä Ranta 2012). Hyvä esimerkki tällaisesta on muikku, joka harvoin elää yli
viisivuotiaaksi ja jonka kantaan saattaa kohdistua reilusti yli 50 % vuotuinen
kalastuskuolevuus kaupallisen kalastuksen vuoksi. Tällöin kalastuksen kohteena on
kerrallaan pääasiassa 1–2 vuosiluokkaa, jolloin vuosiluokkien runsaudenvaihtelu ilmenee
voimakkaana ja nopeatempoisena saaliin vaihteluna. Kalastettava muikkukanta saattaa
monikymmenkertaistua tai romahtaa murto-osaansa muutamassa vuodessa (esim. Valkeajärvi
& Marjomäki 2012, 2013).

Tavoitteet, neuvottelu ja päätöksenteko
Jotta kalastusta voidaan ohjata rationaalisesti, sille täytyy ensin asettaa tavoitteet (Kuva 11).
HEK linjaa, että kalastuksen tulee olla ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää.
Kalastusoikeuden haltijan keskeinen tehtävä on ilmaista tämä monikriteerinen laadullinen
tavoitetila kullakin vesialueella konkreettisin tavoittein. Silloin niiden toteutumista voidaan
myös seurata. HEK toteaa kalatalouden nykytilasta, että
”…kalavarojen käytön ja hoidon tavoitteista on suhteellisen vähän tietoa saatavilla”.
Esimerkiksi kaupallisen muikunpyynnin tavoitteiksi voidaan jollakin vesialueella asettaa
keskimäärin XX tonnin vuotuinen saalis, Y vakituista kalastustyöpaikkaa, Z euron/ha tuotto
vesialueen omistajalle.
Vapaa-ajankalastuksessa vastaavaa kokonaissaalistavoitetta ei yleensä voi asettaa, koska
vapaa-ajankalastuksen kohdelajien määrällinen runsaus on huonosti tunnettu ja kohtuuttoman
kallista määrittää. Sama koskee vuotuista kokonaissaalista. Tavoitteet voivatkin olla
kalastajakohtaiseen kokemukseen perustuvia. Kullekin kalalajille voidaan tiedusteluin
määrittää toivottu saaliskoko (esim. Taulukko 2), ja tavoitteena voi olla esim., että vähintään
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X % tietyn pyyntimuodon saaliskaloista on vähintään toivotun kokoisia ja korkeintaan Y %
saaliskaloista on alamittaisia. Kalastuksen ekologiseen kestävyyteen ja saalisvarmuuteen
liittyvä tavoite voi olla esim. että kannan kokoa ilmentävä keskimääräinen yksikkösaalis on
vähintään X g/verkkovuorokausi (esim. Kuva 12) ja uistinpyynnin yksikkösaalis vähintään Y
kpl toivotun kokoisia yksilöitä/pyyntitunti jne. Sosiaaliseen kestävyyteen liittyen tavoitteeksi
voidaan asettaa esim. eri asianosaisryhmien riittävän suuri tyytyväisyys (tai vähäinen
tyytymättömyys) erinäisiin kalastukseen liittyviin seikkoihin.
On siis oleellista, että konkreettiset tavoitteet ovat sellaisia, että niistä voidaan puhua ”oikeilla
nimillä” ja niiden toteutumista voidaan mitata tai muuten arvioida.
Taulukko 2. Puulaveden kalastuskuntien kalastuslupia lunastaneiden vastaus (keskiarvo)
kysymykseen toivotusta saaliskalan koosta pyyntitavoittain. Aktiivipyydyksiä ovat uistin, onki
ja pilkki ja passiivisia verkko ja katiska (T. J. Marjomäki, julkaisematon aineisto). Siikaa
lukuun ottamatta toivotut koot ovat realistisia ja järkeviä. Puulan luonnonvaraisen järvisiian
osalta suomunäytteistä tehty kasvututkimus osoitti, että tavoitteen kokoiset kalat olisivat hyvin
vanhoja ja valtaosa kaloista ehtisi kuolla ennen pyyntikokoon päätymistä. Siikakannan tuotanto
jäisi tällöin lähes täysin hyödyntämättä.
Pyydys

Aktiivi
Passiivi

Saaliskalan massan (kg) keskiarvo
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ahven
Hauki
Kuha
Made
Siika
Taimen
Lohi
0,3
2,2
1,8
1,4
0,9
2,4
3,1
0,4
2,2
1,8
1,5
0,9
2,3
2,9

Tavoitteiden asettaminen on siis välttämätön ja keskeinen uusiutuvan luonnonvaran hoitoon
ja hyödyntämiseen liittyvä poliittinen prosessi. Koska kalavaroilla on monia potentiaalisia
käyttäjäryhmiä, joilla saattaa olla erilainen ja osin toisensa poissulkeva näkemys kalavarojen
optimaalisesta hyödyntämisestä ja sen järjestämisestä (esim. pyyntipaikat ja -ajat, pyynnin
aiheuttama häiriö ja haitta alueen muulle käytölle ja vesiluonnolle), sosiaalisen kestävyyden
huomioiva tavoite on aina eri asianosaistahojen tavoitteiden kompromissi. Sosiaalisen
kestävyyden toteutumisen varmistaa parhaiten laajapohjaiseksi ajateltu asianosaisuus
isännättömiin kalavaroihin ja niiden käytöstä päättämiseen, eli laajapohjainen
osallistumisoikeus mm. sen määrittelemiseen, mikä on luonnonvaran tila ja tuotanto, miten
luonnonvaraa hyödynnetään, miten tuotto jaetaan ja miten varovaisuusperiaate huomioidaan
käytännössä.
Länsinevan
(2009)
selvityksen
mukaan
Perustuslain
20
§
ympäristövastuusäännös asettaa vastuun myös kalakannoista luonnon osana kaikille:
”Kalakanta on osa vesistöjen eliöstöä ja itseisarvoista ja monimuotoista luontoa sekä samalla
myös rajallinen luonnonvara, jonka säilyttämiseen ja kestävään hyödyntämiseen koko
ihmiskunnalla on yhteinen intressi ja myös vastuu suhteessa tuleviin sukupolviin”.

HEK:n s. 22 mukaan:
”Kun kalastajien ja muiden keskeisten toimijoiden ja sidosryhmien osallistumismahdollisuuksia
lisätään, parannetaan kalavarojen käytön ja hoidon kestävyyttä etenkin sosiaalisen kestävyyden
osalta. Samalla lisätään sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja saadaan toimijat ottamaan
vastuuta. Lisääntynyt tieto lisää kalastuksen säätelyn vaikutuksia, täsmällisyyttä ja sen
hyväksyttävyyttä.”

56
Vain konkreettiset ja selkokieliset tavoitevaihtoehdot, laajapohjainen aito osallistuminen
isännättömiä luonnonvaroja koskevaan päätöksentekoon ja koko poliittisen prosessin
läpinäkyvyys johtavat sosiaalisesti kestävään kalatalouspolitiikkaan, johon kaikki tahot
voivat sitoutua tai vähintään sitä sietää.
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Kuva 12. Kalastustiedusteluun vastanneiden Puulaveden vapaa-ajankalastajien keskimääräinen hauen
verkkoyksikkösaalis vuosina 1987–2000 (T. J. Marjomäki, julkaisematon aineisto). Suuri osa
peräkkäisten vuosien välisestä vaihtelusta johtuu mittauksen epätarkkuudesta ja kannan
suuruuden muutokset näkyvät vain aikasarjan tilastollisina trendeinä. Siksi seurannan on syytä
olla jatkuvaa ja systemaattista. Oranssi käyräviivainen toisen asteen yhtälö sopii aineistoon
paremmin kuin sininen suoraviivainen malli (p = 0,095). Puulan haukikanta siis näyttää
pienentyneen 1990-luvun alkupuolella ja on sittemmin kasvanut.

Seuranta on välttämätöntä
Jotta kalastusta voidaan säädellä tavoitteiden saavuttamiseksi, kalakantojen tilaa sekä
kalastusta täytyy välttämättä seurata (Kuva 11).
HEK sisältää perusteluissaan ja pykälissään lukuisia viittauksia seurantatietoihin ja
kalastuksesta päättämiseen oikeutetun tahon velvollisuuteen olla selvillä kalakantojen ja
kalastuksen tilasta:
s. 16: ”…kalastuksen säätelyn tulee olla kokonaisvaltaista ja perustua parhaaseen
käytettävissä olevaan tutkimus- ja seurantatietoon”
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s. 18: ”käyttö- ja hoitosuunnitelman…Suunnitteluprosessi olisi osallistava, alhaalta ylöspäin
suuntautuva, ja suunnitelmien tulisi perustua parhaaseen käytettävissä olevaan
tietoon.”
s. 21: ”Suunnittelun apuna käytetään entistä enemmän tutkimustietoa sekä kalastajilta kerättyä
tietoa”
s. 35: ELYn myöntämän kaupallisen kalastuksen luvan ehto ”...vesialueilla, joilla
kalavarat kestäisivät niiden laajaperäisemmän hyödyntämisen...”
s. 46: ”Käyttö- ja hoitosuunnitelmista on uudessa laissa tarkoitus tehdä nykyistä parempaan
kalavaroja ja kalastusta koskevaan tutkimus- ja seurantatietoon perustuvia ja
vaikuttavampia”
s. 48: ”sen varmistaminen, että kalavarojen käytön ja hoidon suunnittelu saataisiin tehokkaasti
uuden lain vaatimukset täyttävälle tasolle, jotta se olisi perusteiltaan nykyistä
paremmin tutkittuun tietoon perustuvaa, suunnitelmallisempaa ja vaikuttavampaa.”
s. 95: ”...pyritään kalavarojen ekologisesti, sosiaalisesti sekä taloudellisesti kestävään
käyttöön kalakantojen ollessa heikosti hyödynnettyjä”
1 §: ”...parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon perustuen järjestää kalavarojen ekologisesti,
taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö ja hoito...”
13 §: ”2) vesialueen kalakantojen tila mahdollistaa niiden hyödyntämisen kaupalliseen
kalastukseen”
24 §: ”2) Käyttö- ja hoitosuunnitelman...hyväksytyn suunnitelman toimeenpano ja vaikutusten
seuranta…5) kalastuksen sekä kalakantojen hoitotoimenpiteiden seurantatietojen
kerääminen”
36 §: ”…Käyttö- ja hoitosuunnitelman on sisällettävä:…6) suunnitelma kalastustietojen
seurannan...järjestämiseksi”

Seurantatietoa hyödynnetään siis tavoitteiden toteutumisen arvioinnissa jatkuvasti. Sen
vuoksi on tärkeää, että kertyvän seuranta-aineisto on vuosien välillä vertailukelpoista ja sen
analysointi on jatkuvaa. Rutiiniseurannan ohella on myös tärkeää koko ajan pohtia, vaatiiko
kalastuksen kehittäminen jotakin tarkempaa tutkimustietoa jonkin ongelman ratkaisemiseksi.
Tyypillisiä tarkempia tietoja ovat esim. jonkin kalapopulaation keskimääräisen
kasvunopeuden selvittäminen. Voidaan esim. selvittää, johtuuko saalissiian pieni koko siitä,
että kalat pyydetään nuorena vai siitä että saaliskalat ovat erittäin hidaskasvuisia vaikkakin
vanhoja. Myös istutusten merkitys kuhakannan ylläpitäjänä verrattuna luonnolliseen
lisääntymiseen on tyypillinen tarkempaa tutkimusta edellyttävä seikka.

Tieto, epävarmuus ja riski
Sen lisäksi, että kalastuksen järjestämisestä vastuullinen taho voi vaikuttaa kalakantojen
tilaan toteutetuilla päätöksillään, tila vaihtelee vuosien välillä myös päätöksentekijästä
riippumattomista syistä. Tyypillisiä tilan vaihtelun aiheuttajia ovat esim. epäennustettavasti
vaihtelevat säätekijät. Tämän vuoksi esim. muikun vuosiluokan runsautta tiettynä vuonna ei
voida ennustaa kovinkaan tarkasti kutukannan runsauden ja edellisen vuosiluokan runsauden
perusteella, vaikka näillä molemmilla on aivan varmasti vaikutusta muikun
lisääntymismenestykseen (esim. Kuva 13).
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Kuva 13. Puulaveden muikun havaittu ja mallilla kutukannan ja edellisen vuosiluokan runsauden
perusteella laskettu, jälkikäteen “ennustettu”, muikun vuosiluokan runsaus jaksolla 1983–
2007 (Malli 8 taulukossa 1 teoksessa Marjomäki ym. 2014). Monena vuonna havainto ja
laskettu arvo osuvat kohtalaisen hyvin yhteen, mutta esim. vuosien 1987, 1990 ja 1991 hyvin
heikkoja vuosiluokkia ja vuosien 1994 ja 2004 erittäin runsaita vuosiluokkia malli ei
”ennusta”. Poikkeamat johtuvat ainakin jossakin määrin pokasvaiheen suotuisista sääoloista.

Toinen seurantaan ja päätökseen liittyvä epävarmuustekijä on itse mittaustuloksiin sisältyvä
virhe. Satunnaisvirheellä tarkoitetaan sitä, että ilmiötä ei pystytä mittaamaan kovinkaan
tarkasti (ks. esim. yksikkösaalis tai kuvan havaitut vuosiluokan runsaudet), vaan tuloksiin
sisältyy satunnaista mittausvirhettä. Mittaustulokset sisältävät myös systemaattista virhettä
(ks. esim. kaikuluotaus s. 70), jonka seurauksena mittaustulos on keskimäärin liian suuri tai
pieni todelliseen arvoon verrattuna.
Kun sitten mittaustuloksiin yritetään sovittaa jotakin (matemaattista) mallia, yksinkertaistusta
todellisuudesta, ilmiöiden välisten yhteyksien ymmärtämiseksi, törmätään vielä yhteen
epävarmuuden lähteeseen, malliepävarmuuteen. Usein moni erilainen malli sopii aineistoon
suurin piirtein yhtä hyvin. Silti niiden ennuste esim. jonkin ilmiön maksimista tai sen paikasta
jonkin toisen muuttujan suhteen voi olla hyvin erilainen.
Käytännön päätöksentekotilanteessa epävarmuus johtaa signaalinhavaintateorian mukaan
neljään päätösvaihtoehtoon, joiden todennäköisyys voidaan yrittää arvioida. Kuvitellaan
tilanne, jossa tietyn kalalajin kutukannan tilaa seurataan epätarkalla indikaattorilla, esim.
yksikkösaaliilla (s. 62). Päätöstilanteessa voidaan silloin tulkita kannan tila oikein ja tehdä
oikea päätös, mutta voidaan tehdä myös väärä tulkinta ja väärä päätös (Kuva 14).
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Kutukannan todellinen tila

Kutukannan tilan epävarmuutta
sisältävän indikaattorin (esim.
yksikkösaalis) tulkinta

vaarantunut

riittävä

vaarantunut

OIKEA tulkinta ->
kalastusta vähennetään
tai se kielletään ->
mahdollisesti biologista,
taloudellista ja sosiaalista
hyötyä

VÄÄRÄ tulkinta ->
kalastusta vähennetään
ilman todellista syytä ->
taloudellista vahinkoa

riittävä

VÄÄRÄ tulkinta ->
kalastusta jatketaan ->
mahdollisesti biologista,
taloudellista ja sosiaalista
vahinkoa

OIKEA tulkinta ->
kalastusta jatketaan ->
taloudellista hyötyä

Kuva 14. Esimerkki päätöksentekotilanteesta ja päätöksen seurauksista signaaliteorian mukaan.

Kutukannan indeksi on aina epätarkka kannan koon arvio. Väärä tilan tulkinta voi johtua
siitä, että todellisuudessa kutukannan tietty koko ei tarkoita automaattisesti tiettyä tilaa
kaksiportaisella asteikolla vaarantunut–riittävä vaan kasvavaa vaarantuneen tilan
todennäköisyyttä, kun kutukanta pienenee (Kuva 15).
Kalastusta koskevan päätöksenteon tarkoituksena on turvata kalastuksen jatkamisen
mahdollistava kutukanta tulevaisuudessa, esim. seuraavana vuonna. Tässä tilanteessa
törmätään ennustamiseen liittyvään epävarmuuteen: tämän vuoden päätöksellä ei voida säätää
jotakin tiettyä kutukannan kokoa ensi vuonna, vaan epäennustettavasti vaihtelevat
ympäristötekijät vaikuttavat tulevaan kokoon huomattavasti (Kuva 15) riippumatta siitä
jatketaanko kalastusta vai ei. Kuvan 15 esimerkissä arvioitu vaarantumisen todennäköisyys
on 11 % kalastusta jatkettaessa ja 2 %, jos kalastus lopetetaan.
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Kuva 15. Arvio kutukannan vaarantuneen tilan todennäköisyydestä (tn.) kutukannan koon funktiona
sekä kutukannan runsaudesta indeksin perusteella nyt ja vuoden kuluttua, jos kalastusta
jatketaan tai se lopetetaan.

Riski määritellään yleensä ei-toivotun tapahtuman todennäköisyyden ja tapahtuman
aiheuttamien vahinkojen tulona (s. 42). Silloin voi olla perusteltua hylätä päätösvaihto, johon
sisältyy hyvin pieni ei-toivotun tapahtuman todennäköisyys mutta tapahtumasta seuraisi suuri
vahinko. Riskin ymmärtämisen kannalta onkin pyrittävä arvioimaan vahinkojen suuruus.
Kuvassa 14 väärä tulkinta johtaa mahdollisesti vahinkoihin ja oikea tulkinta hyötyihin. Osa
vahingoista ja hyödyistä on tapahtuman sattuessa hyvin varmoja, mutta toiset taas
epävarmoja. Jos esim. kalastus lopetetaan, kun kalakanta on riittävällä tasolla, niin
menetetään varmasti se osa kalakannan saalistuotosta, joka ei ole pyydettävissä enää
seuraavina vuosina. Samalla aiheutetaan kaupallisille kalastajille taloudellisia ja sosiaalisia
vahinkoja. Jos taas tunnistetaan vaarantunut kutukanta, kalastuksen lopettamisella ei
välttämättä ole merkittävää myönteistä vaikutusta kannan tilaan, jos vaarantumisen syynä on
jokin ympäristötekijä, esim. suurentunut petokalakanta.
Edellä esitetyt tiedon epävarmuudet, eli todellinen luonnollinen satunnaisvaihtelu,
mittausvirheet ja malliepävarmuus eivät kuitenkaan käy perusteluksi sille, että kalastusta ei
tarvitsisi ohjata ja kalakantojen tilaa seurata. Epävarmuuksista huolimatta myös kalastuksella
on vaikutuksensa kalakantoihin ja niiden tuotantoon. Tietojen epävarmuus tulee kuitenkin
yrittää tuntea ja huomioida kalastuksen ohjauksessa, jotta epävarmuudesta johtuvat riskit
tunnistetaan ja voidaan yrittää minimoida. Epävarmuuden vallitessa voidaan esim. suosia
sellaista kalastuksenohjausta, joka ei luultavasti tuota suurinta mahdollista hyötyä, mutta
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toimii kohtuullisen hyvin ja pienellä riskillä myös siinä tilanteessa, että systeemin tilasta ei oli
kovin luotettavaa tietoa.
Oma epävarmuutensa sisältyy myös siihen, toteutetaanko päätöksen mukaiset toimenpiteet
myös käytännössä.
Seurantatiedon tuottajan velvollisuus on varmistaa, että informaatioon sisältyvät
epävarmuudet ovat päätöksentekijän tiedossa mahdollisimman kattavasti ja ymmärrettävässä
muodossa. Tämä prosessi on osa riskin arviointia (eng. risk assessment). Vain tällöin
päätöksentekijä voi ottaa epävarmuudesta seuraavan ”väärän” päätöksen riskin huomioon
päätöstä tehdessään. Kaikkiin numerotietoihin tulee liittää arvio mittaustarkkuudesta
(vähintään esim. keskiarvon keskivirhe ja sen tulkinta) ja, mikäli mahdollista, mitatun tiedon
ja ennakoidun tapahtuman todennäköisyyttä kuvaava jakauma (esim. X % todennäköisyysväli
Bayesin teoreemaa soveltaen). ”Mitä tapahtuu, jos” -tyyppisiin kysymyksiin vastattaessa
tulokset pitää ilmoittaa myös aina todennäköisyysjakaumina, yksinkertaisimmillaan esim. X
% todennäköisyydellä näin mutta Y % todennäköisyydellä noin.
Ulkopuolinen tiedon tuottaja tai muu ulkopuolinen (ei-asianosainen) taho ei voi koskaan
”viisaasti” vastata päätöksentekijän kysymykseen: ”Mikä päätösvaihtoehto meidän tulee
valita?” Tämä johtuu siitä, että hän ei voi osata ”kypsällä tavalla” arvioida epävarmuuden
vallitessa tehdyn päätöksen seurauksia, koska ei joudu täysimittaisesti kärsimään mahdollisia
päätöksestä koituvia haittoja. Uhkapeli kiinteällä palkalla toisen rahalla on helppoa, mutta ei
välttämättä johda rahoittajan kannalta parhaaseen tulokseen. Vain asianosaiset, siis riskin
toteutuessa koituvan haitan kärsijät, voivat yrittää punnita ja ennakoida päätösten
mahdollisten myönteisten ja kielteisten seuraamusten vaikutuksia suhteessa niiden
todennäköisyyteen ja valita ”oikein”. Vastuu riskin hallinnasta (engl. risk management)
kuuluu siis asianosaisille.

4.5.3. Seurantamenetelmiä
Kalastuskirjanpito
Kalastuskirjanpito toteutetaan siten, että kalastaja kirjaa päivittäin pyydyskohtaisesti
pyyntiponnistuksensa ja saaliinsa pyydyksittäin ja lajeittain standardoidulle paperiselle tai
sähköiselle lomakkeelle. Saalis kirjataan yleensä kiloina, mutta joidenkin tärkeiden lajien
osalta voidaan kirjata myös saaliskalojen lukumäärä ja muita tietoja, esim. saaliskalojen
pituus tai paino. Pyyntiponnistus kirjataan passiivipyydyksien (verkko, katiska, rysä) osalta
pyydyksen pyynnissäoloaikana, esim. vuorokausina ja aktiivipyydyksien (onki, pilkki, perho,
uistin, nuotta, trooli) osalta aktiivisena pyyntiaikana, esim. pyyntitunteina. Lisäksi voidaan
kirjata esim. pyyntialue, säätietoja yms.
Aineistosta voidaan laskea kalastajakohtaisesti
kokonaispyyntiponnistus pyydyksittäin,
kokonaissaalis lajeittaan ja
yksikkösaalis.
Mikäli kaikki vesialueen kalastajat pitävät kirjaa, kuten olisi järkevää esim. kaupallisen
kalastuksen tapauksessa, saadaan selville myös
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alueen kokonaispyyntiponnistus,
pyynti-intensiteetti (esim. troolituntia/ha/vuosi) ja
kokonaissaalis sekä
näiden ajalliset ja alueelliset jakaumat.
Vapaa-ajan kalastuksen osalta yleensä vain pieni osa kalastajista pitää kirjaa saaliistaan, joten
kokonaispyyntiponnistusta ja saalista ei pystytä pelkästä kirjanpidosta arvioimaan.
Yksikkösaalis (engl. Catch Per Unit Effort = CPUE) on saalis standardoitua
pyyntiponnistusyksikköä kohden.
Yksikkösaalis = saalis / pyyntiponnistus
Oleellista on pyrkiä yhteismitallistamaan mahdollisuuksien mukaan erikokoiset pyydykset,
esim. pituudeltaan erilaiset verkot tai leveydeltään ja korkeudeltaan erilaiset troolit.
Tyypillisesti yksikkösaalis ilmaistaan esim.
verkkopyynnissä
uistelussa
avovesinuottapyynnissä
talvinuottapyynnissä
troolipyynnissä

kg/verkkovuorokausi 1,8 m * 30 m verkolla
kg/uistin/vetotunti tai kpl/ uistin/vetotunti
kg/veto tai kg/apajan pinta-ala (esim. neliömetreinä tai
hehtaareina)
kg/vedon pituus tai kg/apajan pinta-ala
kg/vetotunti tai kg/vedon pyyhkäisyala (= pituus * leveys).

Yksikkösaalis ei kuvaa suoraan kalakannan runsautta vaan antaa suhdeluvun, jota voi käyttää
kannan runsauden muutosten tarkkailuun (Kuva 16). Yleensä oletetaan yksinkertaisuuden
vuoksi ja koska tarkempaakaan tietoa ei ole, että
yksikkösaalis ja kalakannan runsaus ovat suoraan verrannollisia.
Tämä tarkoittaa sitä, että niiden suhteelliset muutokset ovat yhtä suuria. Jos esim.
yksikkösaalis kaksinkertaistuu vuosien välillä, niin myös populaation runsauden voidaan
suoran verrannollisuuden perusteella arvioida kaksinkertaistuneen.
Tässä yhteydessä on syytä huomioida, että oletus suorasta verrannollisuudesta ei aina pidä
paikkaansa. Joskus yksikkösaalis voi pienentyä suhteessa nopeammin kuin kalakanta, jos
saalislajin pyynti keskittyy vain tiheimpiin saalislaikkuihin. Näiden tiheiden laikkujen
ehtyessä yksikkösaalis putoaa nopeasti vaikka hyvin suuri osa kalakannasta on vielä
koskemattomassa tilassa. Tämä tilanne on turvallinen ylikalastuksen riskin kannalta, koska
yksikkösaaliin perusteella kanta näyttää pienenevän nopeammin kuin todellisuudessa
tapahtuu.
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Kuva 16. Esimerkkinä jakson heinäkuu–lokakuu keskimääräinen nuotan yksikkösaalis Etelä- (E-K) ja
Pohjois-Konnevedellä (P-K) (Kuvalähde: Valkeajärvi & Marjomäki 2013). 1980-luvulla
alkanut vuosikymmenen mittainen muikkukato näkyy selvästi aikasarjassa. PohjoisKonneveden seuranta katkesi, kun kalastus loppui kannattamattomana kannan romahtaessa.

Paljon vaarallisempi on tilanne, jossa yksikkösaalis pienenee hitaammin kuin kalakannan
todellinen runsaus (hyperstabiilius). Tällöin kalakannan muutos tulkitaan todellista
vähäisemmäksi. Tällainen tilanne syntyy esim. silloin, kun lajilla on jokin tyypillinen tiheys
ja määrän pieneneminen tai kasvu ei aiheutakaan samaa suhteellista muutosta tiheydessä vaan
esiintymisalueen laajuudessa.
Suomen kalakantojen osalta ei ole olemassa juurikaan luotettavaa tutkimustietoa kalakannan
runsauden ja yksikkösaaliin välisestä riippuvuudesta, joten yksikkösaaliin muutosten
tulkinnan lähtökohtana on yleensä suora verrannollisuus pitäen kuitenkin mielessä
hyperstabiiliuden mahdollisuus.
Sen lisäksi, että yksikkösaalis vaihtelee vuosien välillä, se vaihtelee myös vuodenaikojen ja
kalastajien välillä. Tämän vaihtelun minimoimiseksi yksikkösaalista ei yleensä lasketa koko
vuodelle vaan vuosi jaetaan jaksoihin (Kuva 16), esim. verkkopyynnissä talvi-, kesä- ja
syyspyyntiin. Vuosien välisen kannanvaihtelun havaitsemista hankaloittavaa vaihtelua
vähentää, jos kalastajia on useita ja kalastajiksi värvätään sellaisia henkilöitä, joiden
pyyntitavat ja paikat ovat mahdollisimman vakioita vuodesta toiseen. Riittävä alueellinen
kattavuus on myös syytä huomioida.
Korostettakoon vielä, että tietyn pyydyksen yksikkösaalis ilmentää sillä pyydettävissä olevaa
kalakantaa eikä siis koko populaatiota. Tiheäperäisen nuotan ja troolinkin yksikkösaaliissa
ainakin ensimmäistä kesäänsä elävä kala on suhteellisesti aliedustettu.
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Kuva 17. Muikun troolipyynnin päivittäinen yksikkösaalis kg/pyyhkäisy-ha ja logaritmoituna vuosina
2010–2013. KA = keskiarvo, palkin paksuus = keskiarvo ± keskiarvon keskivirhe, LKA = 7
havainnon liukuva keskiarvo

Esimerkki: Muikun troolikalastus
Päivittäiset havainnot läpi avovesikauden on esitetty palloilla (Kuva 17). Pallojen värit
symboloivat eri vuosia. Yksikkösaalis y-akselilla on ilmaistu kiloina pyyhkäisyhehtaarilta
yksikkösaalis kg/ha = saalis (kg) / (vetomatka (km) *troolin leveys (m) * 10).
Yksikkösaalis on logaritmoitu epäsymmetrisen satunnaisvaihtelun vakauttamiseksi.
Logaritmoinnista on myös se etu, että se vähentää poikkeuksellisen suurten arvojenvaikutusta
keskiarvoon, jolloin todennäköisyys tehdä kalakannan tilasta liian optimistisia arvioita
pienenee.
Peräkkäisten havaintojen välinen yksikkösaaliin vaihtelu on suurta, jopa kymmeniä kiloja.
Lisäksi vaihtelu on jossain määrin säännönmukaista pyyntikauden mittaan (ks. musta viiva =
7 havainnon liukuva keskiarvo): Kesäkuulla yksikkösaalis on yleensä matala, koska kalat
esiintyvät viileän veden aikana hajallaan. Vesien lämmetessä ne kertyvät pienemmälle alalle
ja samalla kasvavat, joten yksikkösaalis kasvaa. Yksikkösaalis saavuttaa huippunsa ja on
tasaisimmillaan yleensä elo-syyskuussa veden voimakkaimman lämpökerrostuneisuuden
aikaan. Viimeistään lokakuulla kalat alkavat siirtyä kutupaikoille, joten yksikkösaalis laskee
nopeasti.
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Logaritmoidun yksikkösaaliin keskiarvo (KA) on laskettu tässä esimerkissä jaksolle 1.8.–
15.9. ja merkitty kuvaan paksuilla palkeilla. Palkkien paksuus kuvaa KA:n mittaustarkkuutta
ja määräytyy KA:n keskivirheen (= keskihajonta/√[havaintomäärä]) perusteella (siis KA ±
keskivirhe, keskiarvo palkin keskellä). Kapea palkki (esim. 2011) tarkoittaa siis tarkempaa
arvoa ja leveämpi (esim. 2010) epätarkempaa. KA:n mittaustarkkuus on heikko ja siis
keskivirhe suuri, jos aineistossa on suuri keskihajonta tai/ja pieni havaintojen määrä.
Loppukesän KA ilmentää tulevan syksyn kutukannan tilaa, kun saalis koostuu pääosin yli
vuoden ikäisistä yksilöistä, ja sille voidaan kalastussäännössä asettaa raja-arvoja, jotka
edellyttävät kalastuksensäätelytoimenpiteitä. Sääntö voisi olla esimerkiksi seuraava:
Kun tilastojakson 1.8.–15.9. yksikkösaaliiden logaritmien KA laskee tasolle 0,4 (=2,5
kg / pyyhkäisyhehtaari) kalastusta täytyy ensi vuonna vähentää.
Vuonna 2012 laskettu KA (vihreä palkki) on lähinnä tätä raja-arvoa (punainen viiva).
Kuitenkin myös tuolloin se on huomattavasti raja-arvon yläpuolella. Vaikka aineistosta
laskettu KA on aina satunnaisvirhettä sisältävä arvio todellisuudesta, niin tässä tapauksessa se
on enemmän kuin viiden keskivirheensä verran raja-arvoa korkeammalla tasolla, joten
todennäköisyys, että todellinen KA olisi raja-arvoa pienempi, on häviävän pieni, alle 1 %.
Toinen tapa arvioida tätä todennäköisyyttä on tutkia, kuinka suuri osuus tilastojakson
päivittäisistä havainnoista alittaa raja-arvon. Vuosina 2010, 2011 ja 2012 joidenkin päivien
arvot olivat raja-arvon alapuolella. Vuonna 2012 kolme kahdeksastatoista (17 %) jakson
havainnosta alittaa raja-arvon. Jos todellinen kalakannan taso olisi raja-arvon tasolla, niin
todennäköisimmin prosenttiluku olisi 50 % = 9/18. Todennäköisyys, että kalakannan
todellinen tila on raja-arvon tasolla tai sen alapuolella, jos vain 17 % havainnoista alittaa rajaarvon, on alle 1 %.
Viime kädessä kalastuksen ohjauksesta vastuullinen päätöksentekijä päättää, kuinka suuren
riskin on valmis ottamaan. Kalastusta jatkettaessa riskinä on ylikalastus ja kannan romahdus
(tässä esimerkissä ilmeisen pieni) ja kalastusta vähennettäessä, että vähennys olikin turha ja
kalastajat menettävät saalista (ks. Kuva 14). Oman lisänsä epävarmuuteen tuo vielä sekin,
että asetettu raja-arvokin on vain tilastoihin perustuva laskennallinen arvio siitä, milloin
toimenpiteisiin ehkä pitäisi ryhtyä.

66
Saalisnäytteet
Kuten edellä mainittiin, yksikkösaalis ei ilmennä koko kalapopulaation suhteellista runsautta
vaan kalastuskokoisia ikä- ja kokoryhmiä. Saaliista otetuista valikoimattomista näytteistä
voidaan selvittää saaliskalojen tyypillinen ikä- (Kuva 18) ja kokojakauma. Kaikista
pyydyksistä ja kaikilta lajeilta tätä ei tarvitse tehdä joka vuosi, mutta jos lajin
vuosiluokkavaihtelu on voimakasta, kuten muikulla, näytteet on syytä ottaa vuosittain.
Muikun troolisaaliista otetaan yleensä näytteet elo-syyskuun vaihteessa (vrt.
kirjapitokalastuksen tilastojakso kuvassa 17) ja nuotta- sekä verkkosaaliista lokakuussa ennen
kutua. Jos talvinuottausta harjoitetaan, myös talvella kannattaa ottaa näytteitä, koska niissä
nuorin, edellisenä keväänä kuoriutunut vuosiluokka on syksyä paremmin edustettuna.
Yleensä otetaan kerrallaan 2–3 kg, 100–200 kpl, satunnaisotos. Otoksia on syytä ottaa eri
alueilta ja eri kalastajilta satunnaisvaihtelun vähentämiseksi. Näytekaloista määritetään
pituus, massa ja ikä. Ikäjakauman perusteella voidaan arvioida eri vuosiluokkien runsautta
saaliissa. Eri ikäryhmien suhteellisissa osuuksissa on tyypillisesti n. 2–10 % prosentin
satunnaisvirhe ikäryhmittäin. Trooli tai nuotta ei yleensä pyydä pienimpiä kaloja samassa
suhteessa kuin suurempia, joten ainakin 0+-ikäryhmän osuuteen sisältyy aina harha eli
systemaattinen virhe. Harhan suuruus ei ole vakio vaan sitä suurempi, mitä pienempiä kalat
ovat.
Jos kalojen kasvu on melko vakaata vuodesta toiseen (esim. kuha, hauki), ei iänmäärityksiä
tarvitse tehdä joka vuosi, koska ikä voidaan suhteellisen luotettavasti arvioida kalojen
pituudesta. Tällöin varsinaisten saalisnäytteiden sijasta esim. kirjanpitokalastajat voivat
kirjata saaliskalojensa pituuden joko jatkuvasti tai jollakin lyhemmällä tilastointijaksolla,
esim. syksyllä ja talvella kasvukauden päätyttyä.

Esimerkki: Troolisaalisnäytteiden ikäjakauma
Keiteleen eri seliltä kerättiin vuonna 2005 ja 2006 saalisnäytteitä troolikalastajilta syyskesän–
syksyn aikana (Kuva 18). Vuonna 2004 kuoriutunut runsas vuosiluokka (vihreät pylväät
kuvassa) oli vallitsevana saaliissa kaikilla selillä vuonna 2005 (ikä 1+ vasemmassa
paneelissa). Myös vuoden 2006 vuosiluokka (ikä 0+ oikeassa paneelissa) näyttää olevan
kaikilla selillä runsas, mikä ennakoi runsasta joskin pienistä yksilöistä koostuvaa
kalastettavaa kantaa vuosille 2007–2008.
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A. Pihkurinselkä 8.9.2005, trooli

A. Pihkurinselkä 24.8.2006, trooli
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Kuva 18. Troolisaalisnäytteiden ikäjakauma Keiteleen eri seliltä syksyllä 2005 (vasen paneeli) ja 2006
(oikea paneeli). Pylväiden päässä oleva jana on 95 % luotettavuusväli ilmentää
mittaustarkkuutta.
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Koekalastus
Koekalastuksella tarkoitetaan erityisellä standardoidulla koekalastuspyydyksellä tehtävää
tutkimusta, jonka tarkoituksena on selvittää alueen kalayhteisön lajikoostumusta ja runsautta.
Koekalastuksia tehdään mm. verkoilla, jotka koostuvat satunnaiseen järjestykseen asetetuista
solmuväliltään erilaisesta paneelista (esim. NORDIC 5,5 mm – 55 mm), tiheäperäisellä
(esim. 5 mm) troolilla tai nuotalla tai sähkökalastuslaitteella. Periaatteessa mikä tahansa
järjestetty pyynti, joka toteutetaan normaalin kaupallisen tai vapaa-ajankalastuksen lisäksi
tiedonhankitatarkoituksessa ja on lisäksi jotenkin kontrolloitu pyyntiponnistuksen, ajan ja
paikan suhteen, on koekalastusta.
Koeverkkopyynnillä saadaan tavanomaista verkkopyyntiä kattavampi käsitys alueen
kalapopulaatioiden suhteellisesta tiheydestä ja kokojakaumasta. Täysin harhaton koon tai
lajin suhteen koeverkkokaan ei ole, mutta siihen sisältyvät harhat tunnetaan melko hyvin ja
voidaan jälkeenpäin laskennallisesti korjata.
Sähkökalastuksella tutkitaan varsinkin virtavesien pienikokoisten lajien, kuten lohikalojen
poikasvaiheen, kivennuoliaisen, kivisimpun jne. tiheyttä. Menetelmän etuna on, että sillä
pystytään arvioimaan varsinainen tiheys, ei vain suhteellinen, ja myös tiheysarvion
mittaustarkkuus voidaan arvioida.
Koetroolaus ja -nuottaus tiheäperäisellä pyydyksellä antaa normaalia kaupallista pyyntiä
edustavamman käsityksen pyyntialueen kalapopulaatioiden koko- ja ikäjakaumasta. Esim.
Päijänteellä kaupalliset kalastajat tekevät syksyisin normaalia tiheäperäisemmällä troolilla
(trooli sidotaan suppuun tiheämmästä varsiosastaan ennen varsinaisia neliösilmäisiä
peräverkkoja) koevetoja, joiden tarkoituksena on saada ennakkotietoa muikun nuorimman
ikäryhmän (0+) tiheydestä. Se ei ole vielä tavanomaisessa kaupallisessa troolisaaliissa
juurikaan edustettuna, mutta määrää seuraavien parin vuoden saalisvarojen tason. Tällainen
tulevan pyyntikauden saalisvaroja ennakoiva pyynti standardisoituna olisi hyvä lisä
kaupallisen kalastuksen kirjanpidolle ja sopisi osaksi rutiiniseurantaa.
Koetroolauksia ja -nuottauksia
vertailuaineiston kokoamiseen.

käytetään

myös

kaikuluotaustutkimuksen

vaatiman
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Pyynnin ja saaliin määrän arviointi
Kalastuksen määrän ja saaliin arvioiminen on yksinkertaista silloin, kun kalastajia on vähän
ja kaikki pitävät kirjaa, kuten esim. kaupallisen pyynnin osalta voidaan tehdä. Muiden
pyyntitapojen osalta isoilla vesialueilla, joilla on satoja–tuhansia kalastajia, joudutaan
turvautumaan otantatutkimukseen. Otantatutkimuksella tarkoitetaan esim. kyselyä, joka
suunnataan tietylle otokselle alueella kalastaneista. Otoksen poiminta ja kalastajien
tavoittaminen edellyttää tietysti, että on käytettävissä kalastajien nimi- ja osoitetiedot.
Jos otos voidaan suunnata alueelle lupia lunastaneille (esim. verkkopyynti, alueellinen
uistelun yhtenäislupa-alue), niin nimi- ja yhteystiedot voidaan kerätä kaikilta lupia
lunastavilta luvanoston yhteydessä. Järvikohtaiseksi otoskooksi riittää tyypillisesti muutama
sata otosyksikköä. Yleensä postitiedustelun palautusprosentiksi jää hieman alle 50 % ja
yhden muistutuskirjeen jälkeen tiedustelun palauttaa taas hieman alle 50 %
palauttamattomista. Palautusprosentti on tällöin tyypillisesti 70 % luokkaa. Korkeaan
palautusprosenttiin kannattaa pyrkiä muistutuskirjein, sillä alhainen vastausaktiivisuus
aiheuttaa tuloksiin yliarvion vaaran, koska tutkimusten mukaan (Kekäläinen 2002)
innokkaimmat kalastajat vastaavat tiedusteluihin kaikkein aktiivisimmin.
Lupia lunastaneille lähetetyllä tiedustelulla saadaan kyllä melko luotettavaa tietoa lupia
vaativista pyyntitavoista, mutta yleiskalastusoikeuteen perustuvista pyyntitavoista,
onginnasta, pilkinnästä ja uistinpyynnistä, nämä eivät anna harhatonta tietoa. Otosta on
hankala muodostaa, koska pyytäjien yhteystietoja ei ole. Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitos arvioi näidenkin pyyntimuotojen pyyntipainetta ja saalista koko väestöön
kohdistuvan otoksen perusteella, mutta vesialuekohtaisesti tällöin vastaajamäärä jää niin
pieneksi, että kovin luotettavaa tietoa ei saada. Väestörekisteristä poimitussa otoksessa on
myös se ongelma, että osuvuus jonkin tietyn järven kalastajille on heikko, joten suurin osa
otokseen poimituista ei yleensä ole kalastanut lainkaan tutkimusalueella. Tällöin sekä
kalastajamäärän, pyyntiponnistuksen ja saaliin arvoista tulee epätarkkoja ja tyypillisesti
alhaisen palautusprosentin vuoksi myös harhaisia (Nikki ym. 2003, Toivonen & Ahvonen
2003).
Kalastusalue- ja järvikohtaisia postitiedusteluja väestö/kiinteistörekisterin perusteella ovat
tehneet eräät kalastusalueet kalataloussuunnittelun perustiedoksi. Otoskoon täytyy yleensä
olla tuhansia. Joillakin alueilla kalataloudellisen velvoitetarkkailun osana tehdään tiedusteluja
säännöllisesti, esim. 5 vuoden välein.
Väestörekisteripohjaiset tiedustelut ovat siinä määrin kalliita toteuttaa, että niitä voidaan
yleensä tehdä vain harvakseltaan, esim. 5–10 vuoden välein. Tiedustelujen välisen ajan
vuosien välisiä muutoksia voidaan arvioida kirjanpitokalastajien pyyntiaktiivisuuden ja
saaliin vaihtelun perusteella. Pyyntiponnistuksen trendejä voidaan myös seurata tilastoimalla
myytyjen pyydyslupien määrät vuosittain osakaskuntien ilmoitusten perusteella.
Nykyään yhä suuremmalla osalla kalastajista on myös yhteys tietoverkkoon ja
sähköpostiosoite. Tiedustelut toteutetaankin jatkossa yhä enemmän nettikyselyinä, jolloin
säästetään postituksesta ja aineiston tallennuksesta koituvat huomattavat kustannukset.
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Kaikuluotaus
Kaikuluotaimella arvioidaan ulappakalojen tiheys (kpl/ha) (esim. Kuva 18) ja akustinen
kokojakauma. Myös biomassa (kg/ha) voidaan arvioida, jos samaan aikaan on kerätty
edustavia saalisnäytteitä.
Äänikeilassa on lähellä pintaa (n. 2–5 m) ja pohjaa (n. 0,5 m) katvealue, josta ei saada tietoa,
joten tiheysarviossa on yleensä harha: se on jonkin verran todellista tiheyttä pienempi.
Harhan minimoimiseksi luotaukset tehdään sellaisina vuoden- ja vuorokaudenaikoina, kun
kalojen tiedetään olevan katvealueiden ulkopuolella. Tämä aika riippuu lajista. Esim. muikut
kyetään parhaiten laskemaan kesäkerrostuneisuuden aikana elo-syyskuussa yöllä, kun kalat
ovat kohonneet pois pohjakatveesta ja välttävät lämmintä pintavettä. Yöllä myös parvet
hajoavat, jolloin yksittäiset kalat saadaan parhaiten lasketuksi ja niiden akustinen koko
mitatuksi.
Kalojen esiintyminen ulapalla on myös yöaikaan jonkin verran laikuittaista, mistä seuraa, että
luotauslinjojen sisäinen ja välinen vaihtelu on melko suurta. Tämän vuoksi myös
keskimääräinen kalatiheysarvio sisältää melkoisesti satunnaisvaihtelua. Tyypillisesti
kokonaistiheyden keskivirhe on 10–15 % keskiarvosta.
Kaikuluotain ei pysty erottamaan lajeja toisistaan, joten arvio eri lajien osuuksista perustuu
tietoon niiden käyttäytymisestä, esim. muikut oleskelevat yöllä viileässä vedessä, ja
saalisnäytteisiin. Saalisnäytteet ovat yleensä lajisuhteiltaan harhaisia. Tutkimuksen
kohdelajin osuus niissä voi siis todellista pienempi tai suurempi. Raportoivan tutkijan on
varovaisuusperiaatteen mukaan järkevää aliarvioida kohdelajin osuus, jotta sen runsaudesta ei
syntyisi liian optimistista käsitystä. Tämä pitää tietenkin aina myös ilmoittaa tiedon
käyttäjälle.
Jos esim. halutaan selvittää muikun kutukannan biomassa, niin aiemmin mainittuun
kokonaistiheyden mittausvirheeseen joudutaan vielä yhdistämään virhe, joka syntyy, kun
arvioidaan aikuisen muikun osuus kokonaiskalatiheydestä (ulapalla on aikuisen muikun
lisäksi yleensä nuorempia muikkuja ja kuoretta) sekä aikuisen muikun keskimassan
mittausvirhe. Kokonaiskeskivirhe on tällöin tyypillisesti muutamia kymmeniä prosentteja
keskiarvosta.
Vaikka kaikuluotauksen tuottamat lajikohtaiset tiheys- ja biomassa eivät ole kovin tarkkoja
eivätkä harhattomia, ne ovat kuitenkin yleensä käyttökelpoisia, kun on erimielisyyttä siitä,
onko kalaa hyvin runsaasti vai hyvin vähän. Joskus esim. syynä siihen, että muikkua ei saada
verkoilla voi olla, että kaloja on joko hyvin vähän tai kaloja on niin paljon, että ne ovat
kääpiöityneet. Tällöin kaikuluotaimella saadaan erimielisyyden osapuolista riippumatonta
puolueetonta tietoa, riidaton indeksi, jonka perusteella kiista voidaan ehkä ratkaista.
Kun kalakantaa seurataan yksikkösaaliin avulla jatkuvasti ja tehdään kalakannan biomassasta
kaikuluotausarvio menetelmälle parhaiten sopivina vuosina, eri vuosien suhteellisten
yksikkösaaliiden perusteella voidaan arvioida tutkimusalueen todellinen kalamäärä ja
tuotanto. Vertaamalla näitä vuotuisiin saalisarvioihin saadaan käsitys kalakannan
hyödyntämisasteesta.
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Esimerkki: Jyväskylän Alvajärven kuorekanta
Alvajärven ulappakalatiheyttä on seurattu vakiomenetelmin Simrad EY-M -kaikuluotaimella
ja 70 kHz värähtelijällä elo-syyskuussa vuodesta 2001 (Kuva 19). Järvessä ei esiinny kuoreen
lisäksi muita viileän veden ulappalajeja. Ensimmäistä kesäänsä elävät kuoreet ovat hyvin
pieniä ja usein lähellä pintaa, joten ne eivät juurikaan vaikuta luotaustulokseen. Valtaosa
ulapan välivedessä havaituista kohteista on siis vähintään vuoden vanhoja kuoreita.
Mittaustarkkuus on ilmaistu janalla, joka määrittelee keskiarvon 95 % luotettavuusvälin.
Vaikka mittaustarkkuus ei ole kovin suuri, voidaan kuitenkin melko pienellä virheen
todennäköisyydellä väittää, että esim. vuoden 2005 kalatiheys poikkeaa vuosien 2001–2004
ja 2009–2011 kalatiheydestä. Sen sijaan vuosien 2006–2008 kalatiheysarviot ovat
mittaustarkkuus huomioiden melko lähellä vuoden 2005 arviota. Virhepäätelmän riski on siis
jo kohtalaisen suuri, jos havaintojen perusteella väitetään, että vuoden 2006 todellinen
kalatiheys oli vuoden 2005 tiheyttä pienempi, kun tiheysarvio on laskenut n. 20 %.
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Kuva 19. Jyväskylän Alvajärven kaikuluotaukseen perustuva keskimääräinen kalatiheysarvio yli 5 m
syvällä alueella eri vuosina (Aineisto ja menetelmät tarkemmin: Keskinen ym. 2012 ja
Jyväsjärvi-hanke). Jana = 95 % luotettavuusväli.

72
Poikastiheysarvio
Vastakuoriutuneiden kalanpoikasten määrä (kpl) ja tiheys (kpl/ha, kpl/100 m3)
tutkimusalueella arvioidaan ositettuun satunnaisotantaan perustuvalla näytteenotolla
(Urpanen ym. 2009). Osittaminen tapahtuu yleensä järven syvyysvyöhykkeiden suhteen,
esim. syvyydeltään alle 0,5 m, 0,5–1 m, 1–2 m ja yli 2 m syvä alue. Jokaisesta ositteesta
tehdään haavinnalla poikastiheysarviot satunnaisilta koealoilta ja lasketaan niiden perusteella
keskitiheysarvio. Nämä yhdistetään koko alueen keskitiheysarvioksi syvyysvyöhykkeiden
tilavuuksilla painottamalla.
Menetelmä aliarvioi kuoriutuneiden poikasten kokonaismäärää jossain määrin, koska kaikki
poikaset eivät ole välttämättä kuoriutuneet vielä näytteenottohetkellä ja osa taas on jo ehtinyt
siihen mennessä kuolla. Näytteenotto pyritään ajoittamaan siihen hetkeen, kun poikasten
tiheys on suurimmillaan.
Poikasten esiintyminen on erittäin laikuittaista, joten keskitiheysestimaatteihin sisältyy
tyypillisesti joidenkin kymmenien prosenttien keskivirhe.
Kuten kaikuluotauksenkin, tämän menetelmän etuna on puolueettomuus, koska tiheysarvion
tekee riippumaton taho ja tiheysarviot ovat kalastuksesta riippumattomia. Kyseessä on siis
riidaton indeksi.
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Esimerkki: Muikun vastakuoriutuneiden poikasten tiheys
Muikun keväisen poikastiheyden avulla voidaan ennakoida jossain määrin kalastettavan
vuosiluokan runsautta, sillä poikastiheyden ja saman vuosiluokan syksyisen runsauden välillä
on positiivinen yhteys (Kuva 20). Karkeana yleistyksenä voidaan todeta, että poikastiheys yli
5000 kpl/ha on runsaan vuosiluokan (yli 1000 kpl/ha syksyllä) edellytys, mutta se ei ole
runsaan vuosiluokan tae, koska kuoriutumisen jälkeinen kuolevuus on hyvin
epäennustettavaa. Esimerkissämme yli 5000 kpl/ha poikastiheyksistä on tullut runsas
vuosiluokka noin 50 % todennäköisyydellä, mutta tätä pienemmistä ei kertaakaan. Huomaa
kuitenkin, että kukin piste on sekä x- että y-akselin muuttujan suhteen mittausvirhettä
sisältävä arvio ja keskivirhe on tyypillisesti 10–20 % luokkaa.
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Kuva 20. Muikun poikastiheysarvio ja siitä seuraava vuosiluokan runsaus syksyllä (Aineisto Cornetprojekti, www.paijanne.org, Jyväskylän yliopisto).
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Edellisen syksyn kutukannan runsauden ja seuraavan kevään poikastiheyden välillä on myös
havaittu positiivinen yhteys (Kuva 21). Suuresta kevään poikastiheydestä voidaan siis
varmasti päätellä edellisen syksyn kutukannan olleen runsas tai ainakin riittävä eikä
kutukanta ole ollut vaarallisen matalalla tasolla. Pieni keväinen tiheys ei kuitenkaan
välttämättä tarkoita, että kutukanta olisi ollut heikko, koska hedelmöittymisen onnistuminen
ja talven mätikuolleisuus vaihtelevat vuosien välillä huomattavasti.
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Kuva 21. Muikun kutubiomassaindeksin ja seuraavana keväänä kuoriutuneiden poikasten tiheyden
välinen yhteys Päijänteen Tehinselällä. Huom. logaritmoidut asteikot. Syksyn
kutubiomassaindeksinä on vähintään 1+-ikäisen muikun yksikkösaalis troolaustuntia kohden
elokuussa. Kukin piste on mittausvirhettä sisältävä arvio. Poikastiheyden keskivirhe on
tyypillisesti 10–20 % luokkaa ja yksikkösaaliin 5–10 % luokkaa. Aineisto: Valkeajärvi &
Marjomäki (2012) ja Cornet-projekti (www.paijanne.org, Jyväskylän yliopisto).

Poikastiheysarviota voidaan käyttää myös esim. sen arvioimiseen, tapahtuuko jollakin
alueella merkittävästi kuhan luontaista lisääntymistä vai onko alueen kuhasaalis pääosin
peräisin istutuksista tai alueen ulkopuolelta vaeltaneista yksilöistä.

Laajempi katsaus kalakantojen ja kalastuksen seurantamenetelmistä esim. teoksessa Böhling
& Rahikainen (1999).
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4.5.4. Seurantaohjelma
Seurannan menetelmät, aikataulu ja riittävä tarkkuus määräytyvät sen perusteella, millaisista
asioista joudutaan päättämään, kuinka usein ja mitkä ovat seurantaan käytettävät taloudelliset
resurssit.
Jatkuvaan perusseurantaan on syytä sisältyä edellä esitellyistä:
Saaliskirjanpito
*pyyntiponnistus pyyntimuodoittain päivittäin
*saalis pyyntimuodoittain ja lajeittain päivittäin
*saaliin kokojakauma (esim. kokonaispituus cm) päivittäin, jos saalis koostuu
silloin tällöin saatavista yksilöistä (esim. hauki, kuha, taimen, made), ja
lyhempänä tilastointijaksona runsaana saaliissa esiintyvien lajien (esim. siian tai
muikun kutupyynti) osalta.
*lasketaan yksikkösaalis pyydyksittäin ja lajeittain
*kirjanpidon
järjestämisestä
ja
tulosten
tilastoinnista
vastaa
kalastusalueen/kalatalousalueen palkattu toimihenkilö
*Kirjainpitäjille voidaan maksaa palkkio tai antaa esim. ilmaisia pyyntilupia
vaivanpalkaksi
Pyyntiponnistuksen ja saaliin seuranta
*Edustava kalastustiedustelu esim. 5–10 vuoden välein
*kokonaispyyntiponnistus pyydyksittäin
*kokonaissaalis pyydyksittäin ja lajeittain
*toteuttaa asiantuntijataho, esim. kalatalouskeskus,
tutkimuslaitos
*Pyydysmäärän jatkuva seuranta
*alueen osakaskuntien lupamyynti pyydyksittäin
*vuotuisen pyyntiponnistuksen indeksi
*kerää ja tilastoi alueen toimihenkilö

muu

konsultti,

Muu paikallistieto
*kalastajien ym. luonnossa liikkujien havaintojen jatkuva vastaanotto esim.
nettilomakkeella tai kuntakeskuksissa sijaitsevalla postilaatikolla
*kerää ja tilastoi alueen toimihenkilö
Täydentäviä seurantoja voivat olla
Saaliin ikäjakauma
*tarkempi ymmärrys vuosiluokkavaihtelusta
*kasvunopeus
*määrittelee sopivat ala- ja ylämitat sekä solmuvälit
*nopeasti vaihtelevilla kaupallisesti hyödynnetyillä lajeilla joka vuosi
*tärkeimmät vapaa-ajankalastuksen pitkäikäiset kohdelajit esim. 5 vuoden välein
*aineiston keruun voi toteuttaa paikallinen toimija. Määritykset tekee
asiantuntijataho esim. kalatalouskeskus, muu konsultti, tutkimuslaitos
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Ulappakalatiheysarvio kaikuluotauksella
*kokonaiskalatiheys
*kaupallisesti merkittävien lajien tiheys ja biomassa
*muuntaa suhteellisen yksikkösaaliin todelliseksi kalakannan runsaudeksi
*jopa vuosittain tai esim. 3–5 vuoden välein tai kun tarvitaan lisätietoa akuutin
ongelman ratkaisuun, esim. onko huonon saaliin syynä kalan vähyys vai
kääpiöityminen
*toteuttaa konsultti tai tutkimuslaitos
Poikasmääräarvio
*eri lajien vastakuoriutuneiden poikasten määrä ja tiheys
*jopa vuosittain tai esim. 3–5 vuoden välein tai tarvittaessa, kun tarvitaan
lisätietoa akuutin ongelman ratkaisuun, esim. muikun kutukannan kyky tuottaa
riittävästi poikasia.
Erilaiset merkintätutkimukset
*tarvittaessa esim. vaellusten selvittäminen ja istukkaiden osuuden selvittäminen
saaliissa
Sähkökalastus virtavesillä
*mm. taimenen tai lohen poikastuotanto
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Liite 1. Kaupallisen muikunpyynnin seuranta- ja ohjausjärjestelmäluonnos ja siitä saadut
palautteet
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Liite 2: Esimerkki osallistujille jaetusta koulutusmateriaalista

SeOs II: Sisävesi- ja
rannikkokalastuksen seuranta- ja
ohjausjärjestelmä
Jyväskylän yliopisto
Konnevesi 12.-13.8.2013

Tavoitteena…
• ”Harjoitusten
tavoitteena
on
kouluttaa
potentiaalisia
päätöksentekijäryhmiä (vesialueen omistajat, ammattikalastajat,
viranomaiset)
– tietojärjestelmän tietojen tulkintaan
– harjoitella kalastuksenohjausta seurantatietojen perusteella ja
– tutkia ja kehittää seurantaprosessia.

• Harjoitukset perustuvat simulaatiomallilla tuotetun kalakannan
kalastuksen ohjaukseen. Tavoitteena on selvittää
– a) mitä muuttujia/ilmiöitä tulee vähintään seurata, jotta
päätöksentekijät voivat kokea ohjaavansa kalastusta rationaalisesti ja
– b) miten päätöksentekijät ymmärtävät seurantatietoihin sisältyvät
epävarmuustekijät ja osaavat ottaa huomioon niistä seuraavat riskit
tehdessään päätöksiä. Tässä yhteydessä testataan myös erilaisia
tiedonesittämistapoja mahdollisimman hyvän kommunikaation
varmistamiseksi.”
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Päivien ohjelma
• Kalastuksen seuranta- ja säätelyjärjestelmän
rakentaminen
• säätelyn työkierron ja seurantamenetelmien esittely
• Käytännön kokeilu
– Simuloitu muikkukanta
– Seurantatulokset, joissa mahdollisimman aidot
• Satunnaisvirheet
• Systemaattiset virheet = harhat (esim. että menetelmällä on
taipumus tuottaa keskimäärin liian suuria tuloksia)

– Kuvitellut asianosaistahojen näkemykset

• Keskustelua ja kokemuksia

Kalastuksensäätelyn työkierto
KALATALOUDEN
TAVOITTEET
TOIMEN
-PITEET

PÄÄTÖKSET
MÄÄRÄYKSET
TIEDOTUS

NEUVOTTELU

TOTEUTUS

SÄÄTELY

SEURANTA
VALVONTA
TUTKIMUS

VAIHTOEHDOT

TIEDON LAADUN
ARVIOINTI

TIETO

FAO 1995: Report of the expert consultation on guidelines for responsible
fisheries management. FAO Fish. Rep. No. 519
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Seurantamenetelmät
Kalastuskirjanpito

Ammattikalastajat (mielellään kaikki) pitävät kirjaa päivittäisestä
•
Saaliistaan (kg)
•
Pyyntiponnistuksestaan (nuotanvetoja, troolaustunteja jne).
Aineistosta voidaan laskea
•
Vuotuinen kokonaissaalis ja -pyyntiponnistus sekä näiden kk-jakaumat
•
kannan suhteellista runsautta kuvaava yksikkösaalis kg/h kuukausittain
•
Elo-syyskuun yksikkösaalis kuvannee parhaiten tulevaa kutukantaa ja 0+ikäryhmän runsautta.
Huom.
•
Oletamme kirjanpitotiedon virheettömäksi (tarkkuus) ja harhattomaksi (ei pimitystä)
•
Trooli ei välttämättä pyydä pienimpiä kaloja samassa suhteessa kuin suurempia, joten
•
esim. 0+ -ikäryhmän runsaudesta ei saada vertailukelpoista käsitystä, jos kasvu on
hidasta ja troolissa käytetään harvaa peräverkkoa.
Hinta
•
200 € kalastajalle + 200 €/kalastaja postitukset, tallennus ja tilastointi = 400 €/kalastaja

Päivä

1.12.2005

31.10.2005

1.10.2005

31.8.2005

31.7.2005

1.7.2005

31.5.2005

1.5.2005

Muikkusaalis, kg/pyyhkäisy-ha

1.12.2005

31.10.2005

1.10.2005

31.8.2005

31.7.2005

1.7.2005

31.5.2005

1.5.2005

Muikkusaalis, kg/pyyhkäisy-ha
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Esimerkki: troolin yksikkösaalis
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Esimerkki: nuotan yksikkösaalis

Seurantamenetelmät
Saalisnäytteet
Trooli- tai nuottasaaliista esim. elo-syyskuun vaihteessa 2–3 kg, 100–200 kpl satunnaisotokset.
Määritetään
•pituus
•massa
•ikä
Mitä tietoa:
•Ikäjakauman perusteella voidaan arvioida eri vuosiluokkien runsautta saaliissa.
•Populaation tiheyden ja kalojen kasvun välillä negatiivinen riippuvuus, joten
ikäryhmäkohtaisen keskikoon perusteella epäsuorasti tietoa kannan suhteellisesta
runsaudesta. Varsinkin 0+-ikäryhmän runsautta arvioidaan kalojen syksyisen koon
perusteella. HUOM: myös vanhempien kalojen tiheys vaikuttaa 0+:n kasvuun!
Huom.
•Ikäjakaumaestimaatissa tyypillisesti n. 2–5 % prosentin satunnaisvirhe ikäryhmittäin
•Trooli/nuotta ei yleensä pyydä pienimpiä kaloja samassa suhteessa kuin suurempia,
joten esim. 0+ -ikäryhmän osuudessa aina harha, systemaattisesti aliarvioitu. Harha ei
ole vakio vaan sitä suurempi, mitä pienempiä kalat ovat
Hinta
2–3 n. 100 kpl näytettä eri alueilta/trooleista + analyysit = 2 000 €
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Prosenttia
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Kaikuluotaus

Seurantamenetelmät

Kaikuluotaimella arvioidaan ulappakalojen
•Tiheys, kpl/ha
•Biomassa, kg/ha, jos samaan aikaan on kerätty edustavia saalisnäytteitä.
Huom.
•Keilassa lähellä pintaa (min. 2 m) ja pohjaa (min. 0,5 m) katvealue, josta ei saada tietoa, joten
•tiheysarvio yleensä harhainen, jonkin verran todellista tiheyttä pienempi.
•Ei pysty erottamaan lajeja toisistaan
•Arvio muikun osuudesta perustuu kalojen sijaintiin ja saalisnäytteisiin, jotka voivat olla
lajisuhteiltaan harhaisia. Muikun osuus voi siis yli- tai aliarvioitua. Yleensä raportoiva
tutkija mieluummin tahallaan aliarvioi muikun osuuden, jotta muikun runsaudesta ei
synny liian optimistista käsitystä.
•Kalojen esiintymisen laikuittaisuus aiheuttaa tiheysarvioihin satunnaisvaihtelua.
•Etu: puolueeton = ei perustu minkään asianosastahon keräämään tietoon
Hinta

4 000 €
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Esimerkki: Jyväskylän Alvajärven kuoretiheys
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Seurantamenetelmät

Poikastiheysarvio

Vastakuoriutuneiden poikasten määrä arvioidaan ositettuun satunnaisotantaan perustuvalla
näytteenottolla.
Voidaan laskea muikun poikastiheys kpl/ha.
•Poikastiheyden ja saman vuosiluokan syksyisen runsauden välillä on positiivinen yhteys. Nyrkkisääntö:
poikastiheyttä yli 5 000 kpl/ha pidetään runsaan vuosiluokan (yli 1000 kpl/ha syksyllä) edellytyksenä,
mutta se ei ole runsaan vuosiluokan tae, koska kuoriutumisen jälkeinen kuolevuus on hyvin
epäennustettavaa.
•Edellisen syksyn kutukannan runsauden ja seuraavan kevään poikasmäärän välillä on positiivinen
yhteys. Suuresta kevään poikastiheydestä voidaan siis varmasti päätellä edellisen syksyn kutukannan
olleen runsas. Pieni tiheys ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että kutukanta olisi ollut heikko, koska
hedelmöittymisen onnistuminen ja talven mätikuolleisuus vaihtelevat vuosien välillä huomattavasti.
Huom.
•Menetelmä aliarvioi poikastiheyttä jossain määrin, koska kaikki poikaset eivät ole välttämättä
kuoriutuneet vielä näytteenottohetkellä ja osa taas on jo kuollut.
•Poikasten esiintyminen on erittäin laikuittaista, joten keskitiheysestimaatteihin sisältyy tyypillisesti jopa
monien kymmenien prosenttien satunnaisvirhe.
•Etu: puolueeton = ei perustu minkään asianosastahon keräämään tietoon
Hinta

5 000 €
Esimerkki: Muikunpoikastiheys E-Konnevedellä
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Esimerkki: Kevään poikastiheyden ja
vuosiluokan runsauden välinen yhteys
lokakuussa Puulalla ja Konnevedellä.
Huom. logaritmiasteikot.
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HARJOITUS
• LÄHTÖTILANNE
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Päätösvalta ja rahoitus

•

•
•

•

Uusi kalastuslaki on tullut voimaan. Päätösvalta sisävesien ammattikalastuksen
järjestämisestä, säätelystä ja seurannasta on osakaskunnilla. Järven osakaskuntien pitää
yhdessä päättää järven ammattikalastuksen ohjauksesta ja seurannasta.
Kullekin järvelle pitää muodostaa koko sen ulapat (esim. yli 10 m) kattava yhtenäislupaalue, jonka ammattikalastus pitää järjestää.
Päättäjät joutuvat vuosittain ennen päätöksiään selvittämään eri asianosaistahojen
(kalastusoikeuden haltijat, ammattikalastajat, vapaa-ajankalastajat, viranomaiset, ym.)
näkemyksen sopivista toimenpiteistä ja ottamaan ne huomioon harkintansa mukaan.
Päätöksestä voi valittaa maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan.
Järjestelmän rahoitusta vaativat kustannukset:
– Vuotuiset seurantakulut
– Laki edellyttää ammattikalastuksesta kohtuullista vuotuista kompensaatiota kalastusoikeuden
omistajalle (maksetaan kalatalousalueelle, joka jakaa sen osakkaille).
– (kalatalousalueet/valtio maksavat komitean kokouskulut, joten ei tarvitse huomioida)

•

Rahoittaminen:
– ELY voi myöntää anomuksesta kalastuskorttivaroja keskimäärin n. 2000 €/vuosi/järvi tarpeellisiin
selvityksiin. Voidaan käyttää myös esim. 6000 € joka kolmas vuosi
– Ammattikalastusluvista kertyviä tuloja voi käyttää

Kohde: Konnevesi
• Ala n. 200 km2 eli 20 000 ha

• Kirkasvetinen ja karu (kokonaisfosforipitoisuus 510 µg/l)
• yli 10 m syvää ulappaa n. 10000 ha, jossa
ammattipyyntiä voi harjoittaa osakaskuntien
vesistä muodostetulla yhtenäislupa-alueella.
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Muikkukanta
• Paikallistiedon mukaan tyypillisesti runsas mutta vaihteleva.
Mahdollisesti kaksivuotisvaihtelua. 80–90-luvulla oli pitkä
muikkukato.
• Kala hidaskasvuista: tyypillisesti hotta syksyllä 3–5 g ja
kutumuikut n. 15–20 g.
• Pitkän aikavälin keskimääräistä muikkutuotantoa tai
keskimääräistä vuotuista saaliskapasiteettia ei ole arvioitu.

– Ammattikalastajan arvio: 200 tonnia/vuosi
– Osakaskuntien arvio: __________kg/vuosi
– Tutkijat haarukoivat, että tämän typpisten järvien keskimääräinen
ammattikalastuksen saaliskapasiteetti on yleensä 2–8
kg/ha/vuosi eli 40–160 tonnia/vuosi. Taso riippuu mm. siitä,
miten yleisiä ja pitkiä satunnaiset muikkukadot ovat.

Kalastus ja istutustoiminta

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Alueella on kalastanut vuosittain 1 troolikunta ja joitakin nuottakuntia. Onko pyyntiponnistus- tai saalisarvioita
viime vuosilta?:
Troolausta harjoitetaan yleensä kesä–lokakuussa, siis 5 kk eli n. 110–120 pyyntipäivää. Lokakuussa yksikkösaalis
yleensä laskee, koska kalat siirtyvät penkalle, joten kalastusta ei välttämättä aina kannata jatkaa lokakuulle.
Oletamme, että troolikalastaja on tyytyväinen, jos saa myydyksi jopa n. 6 000 kg/kk. Tyypillinen päivätilaus on siis
200–400 kg ja vuotuinen saalistavoite 30–40 tonnia.
Troolikalastajat säätelevät pyyntiponnistustaan pyrkien vakioimaan päiväsaaliinsa kysyntää vastaavaksi.
Päivittäistä pyyntiaikaa siis lisätään, jos yksikkösaalis (kg/troolaustunti) laskee ja päinvastoin.
Jos yksikkösaalis laskee ”kipurajalle”, ei kannata jatkaa pyyntiä. Kalastajat eivät osaa sanoa, mikä tämä ”kipuraja”
tosipaikan tullen olisi, mutta nykyisillä hinnoilla, kuluilla ja palkkatavoitteilla pitäisi mielellään saada vähintään 75–
100 kg/tunti. Kalastusta voi kuitenkin joutua joskus jatkamaan huonommallakin palkalla tai palkatta markkinoiden
ja kassavirran säilyttämiseksi.
Trooliluvan hinta on ollut tähän mennessä ______ €/osakaskunta eli yhteensä ______ €/vuosi, ____ snt/ulappaha.
Järvellä kalastaa osakaskuntien luvilla n. 400 muikkuverkkoa, joiden pääasiassa syksyllä tapahtuvan pyynnin
vuosisaalis on ollut _______ tonnia/vuosi.
Järvellä kalastaa osakaskuntien luvilla n. 3 nuottaa (+ joitakin ”perinnevehkeitä”), joiden pyynnin vuosisaalis on
ollut _______ tonnia/vuosi.
Alueelle istutetaan vuosittain runsaasti taimenta, ja sen kasvu on ollut nopeaa. Muikkukadon aikana taimenet
nälkiintyivät ja niiden kasvu ja istutusten tuottavuus heikkeni selvästi. Taimenuistelun lupatulot ovat n. _______
€/vuosi (____ snt/ha, _____ snt/ulappa-ha).
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Troolikalastussääntö?
•
•
•
•
•

•

Montako troolikuntaa alueella voisi kestävästi kalastaa jatkuvasti? ________________________
Luvan kesto (vuotta)? ___________________________________________________________
Voitaisiinko myöntää joskus esim. lyhytkestoisia lisälupia tms. joustavaa, montako? __________
Luvan hinta (€/vuosi)? ___________________________________________________________
Kenelle ensisijaisesti/missä järjestyksessä luvat myönnetään?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Troolilupiin sisältyvät ehdot ja velvollisuudet?
–
–
–

•

Kalakannan ja kalastuksen seurantaohjelma
–
–
–

•

Esim. tulevan pyyntikauden kalastuskielto jossakin tilanteessa? (huom. kesken pyyntikauden ei voi
tehdä mitään, koska seurantatiedot saadaan vasta vuoden lopulla) ______________________________
Esim. kalastusta koskevia tietojen- ja näytteidenantovelvollisuuksia _____________________________
Jos ehtoja sisältyisi, miten niistä mahdollisesti johtuva haitta kompensoitaisiin luvan saaneille
kalastajille? __________________________________________________________________________
Mitä tietoa kerätään? __________________________________________________________________
Miten tiedonkeruu rahoitetaan? _________________________________________________________
Miten päätöksiä tehdään kerätyn tiedon perusteella? ________________________________________

Mitä muuta säännön pitäisi sisältää?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Liite 3. Säätelyharjoitusten kulkua kuvaavien graafien tulkintaohje.
Esimerkkinä toimikunnan X viidennen toimintavuoden tilanne:
6

5.0

1. Biologisen indeksin arvo 4,1,
oikeanpuol. y-akseli

4.5

5

4.0

kok.saali
st
(*100)
päätös

3.5

4
1c. PALLO = Suurin
esitetty lupamäärä 3 kpl

3.0

3

2.5
2a. SININEN VIIVA = Lupapäätös
vuodelle 5: 3 kpl

1

1.5

2b. Lupamääränäkemysten
keskiarvo 1,75

1.0
3.Toteutunut
kokonaissaalis
127 tonnia

1c. PALLO = Pienin esitetty
lupamäärä 0

max

2.0

2
1a. SININEN VIIVA =
Edellisen kauden lupamäärä
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1. Toimikunnalla on käytettävissään seuraavat tiedot:
1a. Edellisen kauden lupamäärä
1b. Edellisen kauden aikana koottu seurantatieto, jota kuvaa indeksi ("biol ind",
oikeanpuoleinen y-akseli). Huom: Indeksi on laadittu jälkikäteen graafista esitystä varten.
Siihen tiivistetty tieto oli toimikunnan käytettävissä osina:
yksikkösaalis = saalis/pyyntiponnistus,
kalastajakohtainen kokonaissaalis,
1+ ja 2+ ikäryhmien osuus saalisnäytteissä ja
ikäryhmien keskipituudet sekä
mahdolliset kaiku- ja poikastutkimusten tulokset.
1c. eri intressiryhmien näkemykset troolilupien määrästä (min, max ja keskiarvo = "sos-ekon",
vasen asteikko)
2. Niiden perusteella toimikunta tekee vuotta 5 koskevan lupapäätöksen (vasen y-akseli):
2a. Tässä tapauksessa toimikunta myöntää kolme lupaa, eli lisää lupamäärää yhdellä painottaen
päätöksessä seurantatietoja (biol. ind) ja niiden perusteella resurssin hyödyntämistä.
2b. Eri intressiryhmien näkemys on tässä kohtaa erisuuntainen, "yleinen näkemys" (sos-ekon,
lupanäkemysten keskiarvo) puoltaisi aiemman lupamäärän jatkamista tai jopa vähentämistä.
3. Päätöksen seurausta kuvaa kaudella saatu kokonaissaalis (vasen y-akseli):
Saaliiseen vaikuttaa lupamäärän lisäksi kalastajien pyyntiponnistuksen itsesäätely saaliin
määrän, laadun ja markkinatilanteen mukaan.
Seuraavana vuonna:
Intressiryhmien näkemykset lupamäärästä ovat reaktiota vuoden 5 päätöksiin ja niiden
seurauksiin (mm. troolauksen ja muun kalastuksen yhteensovittaminen, vaikutus
verkkosaaliisiin ym.).
Tilatut Seurantatiedot vuodelta 5 käytettävissä.

