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Kysely, kohderyhmät ja 

vastaajien taustat 
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Tiedot kolmella nettikyselyllä (Webropol) 

Alan yritykset 

161 vastausta (122*, 182**) 

• Kalastus 

– Meritrooli 

– Rannikko 

– Sisävesi 

• Kalanviljely 

– Meri 

– Sisävesi 

– Kiertovesi 

– Luonnonravinto-

lammikko 

• Jalostus ja kauppa 

• Panosteollisuus 

• Muu yritystoiminta 
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Muut sidostahot 

88 vastausta (98*,112**) 

• Kalatalousryhmä tai 

kalastusalue 

• Alan elinkeino- tai 

neuvontajärjestö 

• Vapaa-ajankalastusjärjestö 

• Ympäristöjärjestö tai säätiö 

• Tutkimus-, koulutus- tai 

kehitysorganisaatio 

• Ympäristöviranomainen 

• Muu viranomainen tai 

valtionhallinnon 

organisaatio 

 

Alan hallinto itse 

12 vastausta (19*, 12**) 

• MMM 

– Luonnonvara 

– Ruoka 

– Muu 

• ELY-keskukset 

– Rannikko-Suomi 

– Järvi-Suomi 

– Pohjois-Suomi 

 

PEILAUS * 2017; ** 2018 
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Kysytyt asiat 
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Kalatalousrahaston hallinnoinnin  arviointi 
– Rahoitustukiin osallistuminen 

– Hallinnoinnin onnistuminen 

– Näkemys innovaatio-ohjelmista 
 

Kalatalouden yleisten tavoitteiden arviointi 
– Elinkeinojen edistäminen 

– Luonnonvarojen hoito 

– Hallinnon uudistuminen 
 

Kalatalouden toimintaryhmien arviointi 
 

Yritysrahoituksen nykytilanne 
 

Alan yhteistyön kehittyminen 
– Yhteystyö 

– Ristiriidat ja konfliktit 
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Yritysten ja sidosryhmien alueellisuus 

5 

 

 

Vajaa puolet sidosryhmistä ja vajaa 20 %  

yrityksistä toimii koko maassa. 

 

Suuri osa yrityksistä ja sidosryhmistä  

Rannikko-Suomesta.  Neljännes toimii  

Pohjois-Suomessa. 

Toimii koko maassa 
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Kalatalousalan yritysten ja sidosryhmien toimialat 
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Sidosryhmien toimialat 
 

Yhteensä 88 toimijaa 

Kalatalousalan yritykset 
 

Yhteensä 161 yritystä 
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Asiointitiheys hallinnon kanssa 
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Yritykset pitävät vähemmän yhteyttä kalataloushallintoon kuin sidosryhmät 
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Rahoitustukeen osallistuminen 
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Lähes puolet yrityksistä ei ole 

osallistunut rahoitustukeen 

Yritysten syyt rahoitustuen hakemattomuuteen 
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Kyselyn tulokset 
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Kalatalousrahastojen hallinto 
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Yritysten näkemykset hallinnon onnistumisesta 

2017 – 2019 
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• Yritysten mielestä hallinto on onnistunut melko hyvin tai  keskinkertaisesti 

• Yrittäjien näkemykset yhtä lukuun ottamatta heikommat kuin vuonna 2018 

• Hankkeiden seurannan ja varainkäytön valvonnan osalta hallinto on 

onnistunut aiempia vuosia heikommin  

• Rahoituskohteiden valintakriteereiden mielekkyys koettiin heikoimmaksi 
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Sidosryhmien näkemykset hallinnoinnin onnistumisesta  

2017- 2019 
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• Sidosryhmien mielestä hallinto on onnistunut melko hyvin 

• Sidosryhmien näkemyksissä ei ole tapahtunut suuria muutoksia 
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Innovaatio-ohjelmien 

edityminen 
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Yritykset eivät vieläkään osaa arvioida innovaatio-

ohjelmien hyödyllisyyttä 
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Samaa mieltä Eri mieltä EOS 
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Sidosryhmät pitävät edelleen innovaatio-ohjelmia 

hyödyllisinä toimintamalleina 
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Samaa mieltä Eri mieltä EOS 



© Luonnonvarakeskus 16 

Yhteenveto rahaston hallinnoinnista 

• Yritysten mielestä hallinto on onnistunut melko hyvin tai  

keskinkertaisesti. Mutta hankkeiden seurannan ja 

varainkäytön valvonnan osalta hallinto on onnistunut aiempia 

vuosia heikommin.  

• Sidosryhmien mielestä hallinonnissa ei ole tapahtunut 

merkittävää muutosta. Sidosryhmät olivat yrittäjiä 

tyytyväisempiä rahaston hallintoon.  
 

• Näkemykset innovaatio-ohjelmista ovat edelleen hajanaiset  

• Edelleen suurin osa yrittäjistä ei osaa kertoa mielipidettään 

• Sidosryhmien näkemys innovaatio-ohjelmista on 

edellisvuotta myönteisempi. Enemmistö piti mallia hyvänä, 

koska se lisää yhteistyötä ja hyödyntää koko alan kehitystä. 
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Rahaston onnistuminen   

kalatalouden strategisissa  

tavoitteissa 

 
1. Kalatalouselinkeinojen edistäminen 

2. Luonnonvarojen hoito 

3. Hallinnon kehittäminen 
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• Yritysten  mielestä hallinto on edelleen onnistunut melko huonosti edistämään 

kalatalouselinkeinoja 

• Erityisen heikosti on onnistuttu ratkaisemaan petoeläinten aiheuttamia vahinkoja 

      ja parhaiten elinkeinoja palvelevan tutkimustiedon hankkimisessa ja hyödyntämi- 

      sessä 

      

 Miten hallinto on onnistunut edistämään 

kalatalouselinkeinoja? 

Yritykset 
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 Miten hallinto on onnistunut edistämään 

kalatalouselinkeinoja? 

Sidosryhmät 
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• Sidosryhmien näkemykset ovat säilyneet lähes samanlaisina 2017 -2019 

• Myös sidosryhmien mielestä petoeläinten aiheuttamien vahinkojen 

ratkaisemisessa  on onnistuttu heikosti 

• Hallinto on onnistunut parhaiten elinkeinonharjoittajien kuulemisessa ja 

vuoropuhelussa elinkeinon kanssa 
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• Yritykset olivat selvästi sidosryhmiä kriittisempiä 

• Sidosryhmien näkemykset hallinnon ja elinkeinonharjoittajien välisen kuulemisen ja 

vuoropuhelun onnistumisessa sekä elinkeinon kalastusmahdollisuuksien turvaamisen 

onnistumisessa  olivat selvästi myönteisemmät kuin yritysten näkemykset   

Miten hallinto on onnistunut edistämään 

kalatalouselinkeinoja  2019? 

Yritysten ja sidosryhmien näkemysten vertailu 
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• Yritysten näkemykset ovat pysyneet edelleen melko kriittisinä  

• Kaikkein heikoimmin hallinto on onnistunut yhteen sovittamaan kalatalouden 

tarpeita ja haittaa aiheuttavien eläinten suojelua 

     

Miten hallinto on onnistunut edistämään 

luonnonvaroja hoitoa? 

Yritykset 
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• Sidosryhmien näkemyksissä pieni muutoksia suuntaan tai toiseen 

• Kalatalouden ja eläinten suojelun yhteensovittamisessa edelleen sidosryhmienkin 

mielestä ongelmia       

Miten hallinto on onnistunut edistämään  

luonnonvaroja hoitoa? 

Sidosryhmät 
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Miten hallinto on onnistunut edistämään 

luonnonvaroja hoitoa 2019? 

Yritysten ja sidosryhmien näkemysten vertailu 
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• Yritykset olivat sidosryhmiä kriittisempiä 

• Sidosryhmien näkemykset olivat erityisesti  vaelluskalojen 

lisääntymismahdollisuuksien edistämisessä ja uuden kalastuslain 

hallinnoinnissa yrityksiä myönteisemmät 
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Miten hallintoa on onnistuttu kehittämään? 

Yritykset 
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• Yritysten mielestä hallintoa on onnistuttu hieman kehittämään 

• Heikoimmin on onnistuttu hallinnollisen kuorman keventämisessä 
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• Sidosryhmien näkemyksissä pieni muutoksia suuntaan tai toiseen 

• Parhaiten hallinto on onnistunut uuden kalastuslain täytäntöönpanossa 

Miten hallintoa on onnistuttu kehittämään? 

Sidosryhmät 
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• Yritykset sidosryhmiä kriittisempiä 

• Sidosryhmien näkemykset hallinnollisen kuorman keventämisestä ja 

sidosryhmien kuulemisessa olivat selvästi myönteisemmät kuin yritysten 

näkemykset   

Miten hallintoa on onnistuttu kehittämään 2019? 

Yritysten ja sidosryhmien näkemysten vertailu 
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Yhteenveto kalatalouden tavoitteiden saavuttamisessa  
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Yritykset mielestä hallinto ei ole onnistunut edistämään 

kalatalouselinkeinoja eikä luonnonvarojen hoitoa 

 

Sidosryhmät eivät ole yhtä kriittisiä. Niiden mielestä hallintoa on onnistuttu 

hieman parantamaan 

 

Sekä yritysten että sidosryhmien mielestä kaikkein heikoimmin hallinto on 

onnistunut yhteen sovittamaan kalatalouden tarpeita ja haittaa aiheuttavien 

eläinten suojelua 

 

Eniten yritysten ja sidosryhmien näkemykset erosivat siinä, miten hyvin 

hallinto on onnistunut elinkeinon kanssa käydyissä vuoropuheluissa ja siinä, 

miten hallinto on onnistunut turvaamaan elinkeinon kalastusmahdollisuuksia 
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Kalatalousryhmien toiminta 
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Näkemykset kalatalousryhmien toiminnasta 
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• Sidosryhmät ovat melko tyytyväisiä kalatalousryhmien toimintaan  

• Yritykset olivat selvästi hallintoa kriittisempiä 

• Kalatalousryhmät ovat onnistuneet parantamaan alueen yhteistyötä 

• Ryhmät eivät ole onnistuneet ratkaisemaan alueen ristiriitoja 
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Sidosryhmien yhteistyö 
 - avoimet kysymykset 
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Useilla sidosryhmillä on uusia yhteistyömuotoja ja –

kumppaneita: 

31 

• Ammattikalastajan ja vapaa-ajankalastuskerhon yhteistyö 

• Edunvalvontayhteistyö vesialueen omistajien ja kalastusoikeuksien haltijoiden kanssa 

• Kalastusalueyhteistyö vaelluskalojen luontaisen lisääntymisen edistämiseksi 

• Oppilaitosyhteistyö 

• Eri alueiden kalastajien välinen yhteistyö 

• Kalatalouden alueellinen yhteistyöryhmä 

• Kalastuksenvalvonnan yhteistyön alueellinen kehittäminen 

• Yhteistyö kalastusoppaiden kanssa 

• Ammattikalastuksen tietotaidon hyväksikäyttö tutkimuksessa 

• Alueen yhteisöllinen yhteistyö merimetso-ongelmien ratkaisuun 

• Kalastusalue- ja nuorisoyhteistyö kalataloushallinnon kanssa 

• Tutkimuksen ja kalatalousalueiden yhteistyö alueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien 

laadinnassa 

• Innovaatio-ohjelma lisännyt aktiivisuutta ja luonut uusia kontakteja 

• Kalastajien ja jalostajien kasvanut vuorovaikutus 

• Tutkimuslaitosten resurssien supistuessa noustanut uutta yksityisyhteistyötä  

• Vesistökunnostusverkostoja 

• Kalatalouden viestintäverkosto 
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Sidosryhmien esittämiä 

näkemyksiä ja ristiriitoja 
 - avoimet kysymykset 

32 
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• Vesialueiden omistajien heikentynyt omaisuudensuoja 

• Vapaa-ajankalastajien poissulkeminen kalatalousalueen hallituksista 

• Vesialueen osakkaat haluttomia myöntämään kalastuslupia 

• Maanmittauslaitoksen korkeat maksut osakaskuntia yhdistettäessä 

• Kalatalouden toimijat heikentävät vapaa-ajan kalastuksen kehittämistä  

• Neuvontajärjestöjen epäselvä työnjako  

• Hallinto kykenemätön uudistamaan toimintaansa 

• Hallinnon ennakoimattomuus ja linjattomuus  

• Säännöt ja niiden tulkinta ovat jäykkiä ja rajoittavia eivätkä kannusta kehittämiseen 

• ELY:jen ennakkoasenne eri kalastajaryhmiä ja kalastusmuotoja kohtaan 

• Kalastuksen säätelyssä, lain toimeenpanossa sekä rahoituksen tehokkuudessa on 

puutteita 

• Kalatalousrahaston käyttö on rajattu vain ammattikalastukseen  

• ELY-keskusten eri osastojen näkemyseroista johtuen osastot valittavat toistensa 

päätöksistä 

 

 

 

 

 

 

•   

 

 

 

 

 

•   

•   

 

 

Sidosryhmien näkemyksiä 1/2 
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• Permanent konflikt mellan näringen och miljöorganisationerna gällande skarv och 

säl samt nyttjande av fiskresurser, speciellt gällande lax 

• Fritidsfiskeorganisationen har under det senaste året hårdare än tidigare angripit 

fiskerinäringen 

• Riitely hylkeistä ja  merimetsoista heikentää kalastajien imagoa yhteiskunnan 

jäseninä 

• Yksittäisten kalalajien suojelu estää kalastuksen  

• Eriävät mielipiteet vahinkoeläinten vaikutuksista kalakantoihin  

• Vesiviljelyn kuormitusvaikutusten ylikorostaminen vaikeuttaa kasvatuspaikkojen 

saamista 

• Kalakasvattajien on vaikea hyväksyä tosiasioita ympäristönsuojelun tarpeista 

• Metsähallituksen bisnestoiminta vähentää kalastusta  

• Valtion omien organisaatioiden suosiminen hanke- ja muussa toiminnassa  

• Verkkokalastusta vastustavat tahot kriittisiä kotitarvekalastuksen tapeista  

 

Sidosryhmien näkemyksiä 2/2 
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Yritysten esittämiä 

näkemyksiä ja ristiriitoja 
 - avoimet kysymykset 

35 
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Yritysten näkemyksiä hallinnosta 1/3 

• Asiointi on aiempaa joustavampaa 

• Hallinnon omat resurssit ovat työmäärään nähden liian vähäiset 

• ”Haluan kiittää saamastani tuesta ja neuvonnasta EMKR-tukien hakuprosessissa” 

• Hyrrä-järjestelmä toimii heikosti.Byrokratia ei houkuttele alalle uusia kalastajia.  

• ELY-keskuksilla on erilaiset tulkinnat tukikelpoisuuksista 

• Luontojärjestöt ohjaavat kalataloushallintoa 

• Kalataloushallinto ei ole pystynyt vastaamaan haittoihin, jotka hylkeet ja merimetsot 

kalastuselinkeinolle ja kalakantojen hoidolle aiheuttavat  

• Korvaus hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamista haitoista ei kohdennu oikein. Eniten 

haittaa kärsivät kalastajat saavat suhteellisesti vähemmän korvausta  

• Verkkokalastus on mahdotonta, hylkeet karkottavat kalaa pois kalastusalueilta  

• Hylkeet vaikuttavat vaellussiikakantojen kannanhoitoon, koska vaikeuttavat  

mädinhankintaan tarvittavien emosiikojen pyyntiä  

• Hylkeen metsästystä pitää aikaistaa ja metsästyskiintiöitä kasvattaa 

• Tulokasravut sekä rantojen ruoppaus heikentävät kalastusta  

• Uusia kalastajia ei tule rannikolle, koska tilanne nähdään toivottomana 
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• Jäykkä lupapolitiikka ja pienet kasvatusluvat ovat edelleen kalankasvatuksen ongelma 

• On hyväksyttävä, että elintarviketuotanto aiheuttaa aina muutoksia ympäristöön  

• Kalanviljely kärsii ammattitaitosten työtekijöiden puutteesta 

• Innovaatio-ohjelman rahat on varattu lähinnä Lukelle ja yliopistoille. Tämä estää kentältä 

lähtevän kehitystyön, sillä pelätään hankeideoiden tai yritysten tuoteideoiden menettämistä 

• Kalavedenhoitosuunnitelmat tulevat olemaan kankeita ja kalliita 

• Hallinto suosii kaupallista kalastusta  

• Kalastusmatkailu tarvitsee tukea ja resursseja 

• Hauen, kuhan, ahventen kantojen parantaminen edellyttää kalastusrajoituksia 

• Tornionjoen aikaistettu lohen rysäpyynti on heikentää kantaa ja kalastusmatkailua 

• Kalatalousryhmien toiminta on pientä ja tiedotus onnetonta. Ryhmissä yritetään kehittää 

vastaavanlaista toimintaa, mitä tehdään kalatalouden organisaatioissa 

• Suuret yrityskohtaiset tuet ovat ongelma, koska saattavat vääristää kilpailua 
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Yritysten näkemyksiä hallinnosta 2/3 
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• Pienen kiintiön kalastajat joutuvat kannattavuusongelmien takia myymään kiintiönsä 

• Säätely asetettava siten, että silakkaa ja kilohailia riittää teollisuudelle tasaisesti  

• Lohen kalastus on niin valvottua, ettei lohta enää edes haluta kalastaa 

• Kalastuslupien saanti on pullonkaula sisävesialueella. Ongelmana pienet 

osakaskunnat ja  kirjavat lupakäytännöt. Voisiko kalastusalue myötää kaupalliselle 

kalastukselle alueellisen luvan? 

• Kalojen istuttaminen järviin on liian vähäistä  

• Enemmän käytännön tukea kentälle, suoraan alkutuotantoon. Pienkalastajaa ei kuulla  

• Verkkokalastus on täysin unohdettu päätöksenteossa. Talvikalastus tukien piiriin  

• Ammattikalastajille myönnettävä rahtiavustus parantaisi kalan saamista markkinoille 

• Tutkimukset eivät aina pysy elinkeinon kehityksen mukana 

• Tuki markkinoiden toimivuuden edistämiseen, esim. internet-pohjainen markkinapaikka 

• Pienet yritykset tarvitsevat  lainoitusta, sillä investointitukitaso on laskenut  

• Poisheitettävän kalan osuutta pienennettävä. Osa kalastuksen hoitoon varatuista 

varoista  vähäarvoisten kalojen markkinoiden selvittämiseen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

Yritysten näkemyksiä hallinnosta 3/3  
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Hallinnon näkemys 
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       Hallinto oman toimintansa kehittäjänä 

40 

(ka = 2,97) 
(ka = 2,62) 
(ka = 3,31) 

keskimääräistä paremmin keskimääräistä huonommin 

Vastaajaryhmien 

arvioiden poikkeamat 

ryhmän omasta 

keskiarvosta 
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     Hallinto kalavarojen ja kalavesien vaalijana 

41 

(ka = 2,94) 
(ka = 2,60) 
(ka = 2,88) 

keskimääräistä paremmin keskimääräistä huonommin 

Vastaajaryhmien 

arvioiden poikkeamat 

ryhmän omasta 

keskiarvosta 
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Hallinto rahastosta vastaavana 
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(ka = 3,76) 
(ka = 3,29) 
(ka = 4,07) 

keskimääräistä paremmin keskimääräistä huonommin 

Vastaajaryhmien 

arvioiden poikkeamat 

ryhmän omasta 

keskiarvosta 
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Kalataloushallinto 
 - avoimet kysymykset 
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Kalataloushallinnon näkemyksiä 

• Kalataloushallinnon henkilöstöä ei ole riittävästi 

• Tiedottaminen ja tapahtumat ovat tärkeitä 

• Sektorien yli menevää yhteistyötä tarvitaan enemmän 

• Nuorten houkuttelemiseen alalle ei ole riittävästi keinoja 

• Kalataloushallinnon jyrkkä kahtiajako kaupallisen kalastuksen ja vapaa-

ajankalastuksen on luonut hankalan tilanteen 

• Hallinnolta puuttuu yhteinen tahtotila ja visio 

• Kalastuslain uudistus epäonnistui 

– kaupallisen kalastuksen edellytykset heikentyneet ja kalastus on 

vähentynyt 
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Sidosryhmä

Rannikko-

Suomi

Järvi-

Suomi

Pohjois-

Suomi

Kalastajat 5,9 6,5 6,4

Kalanviljelijät 6,0 6,8 6,9

Muut yritykset 6,0 6,4 6,5

Kalastusalueet ja alan elinkeinojärjestöt 7,4 6,5 7,1

Tutkimus,- koulutus- ja kehitysorganisaatiot

Ympäristöviranomaiset ja -järjestöt

7,2

7,1

Koulutodistus ja muutos vuoteen 2018 
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Nousua yli 0,3 yksikköä 

 

Laskua  yli 0,3 yksikköä 
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Yleisiä johtopäätöksiä 
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• Rahaston hallinnoinnissa ei ole tapahtunut muutoksia 

• Yritysten mielestä kalatalouden tavoitteiden saavuttamisessa on 

edelleen ongelmia 

• Sidosryhmien mielestä tavoitteiden saavuttamisessa on hieman edistytty  

• Yrittäjillä, sidosryhmillä ja hallinnolla on edelleen yhtenäinen näkemys 

siitä, että ympäristö- ja petopolitiikkaan liittyvät tehtävät ovat 

kalatalouden kriittisimpiä ongelmia 

 



© Luonnonvarakeskus © Luonnonvarakeskus 

Yritysrahoituksen 

nykytilanne 
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Ulkopuoliseen rahoitukseen käytetään 

luottolaitoksia 

48 

 

• Neljäsosa yrityksistä oli hakenut ja myös saanut ulkopuolista rahoitusta 

• Yleisimmin rahoituksen on myöntänyt luottolaitos. Viidenosa yrityksistä oli 

saanut yritystukea tai muuta avustusta 

 

 

n = 37 - 42 
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Lainan suurimpana haasteena pidettiin korkeita 

vakuusvaatimuksia  

 

• Oma omaisuus oli yleisimmin lainan vakuutena. Sitä käytti 70 % yrityksistä. 10% 

yrityksistä käytti pankin tai Finnveran takausta 

• Neljännes yrityksistä piti suurimpana rahoitukseen liittyvänä haasteena liian 

korkeita vakuusvaatimuksia.  

49 

n=90 
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Yritysten tulevat investointitarpeet 

 

• Yritysten investointihalukkuus oli korkea tulevien 3 – 5 vuoden aikana ja lähes 70 % 

yrityksistä piti investointeja todennäköisenä 

• Yleisimmin investoinnit tullaan rahoittamaan tulorahoituksella 
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Sidosryhmien  

vapaat kommentit 
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• ELY pitäisi lakkauttaa ja valta palauttaa Lääninhallituksille 

• ”Olen ollut tyytyväinen EMKR-hankkeiden hallintointiin. Innovaatio-ohjelma ja 

innovaatiopäivät ovat olleet myös hyvin innostavia näköalapaikkoja kalatalouden 

kehittämiseen” 

• Menekin edistämiseen on varattu paljon euroja. Miksi ei näy missään? 

• Hallinnon on tarpeen jalkautua kentälle. Toiminta on ollut tempoilevaa, vailla 

strategiaa 

• Kalataloushallinnon tehtäviä olisi järjesteltävä uudelleen. Osa resursseista jaettava 

hallinnon ja kalatalouspolitiikan kehittämiseen ja osa kalatalouden käytännön 

tehtäviin         

• Kalataloushallinnon keskittäminen ei ollut hyvä ratkaisu. Paikallinen näkökulma on 

otettu huomioon vain pohjoisosassa maata         

• EMKR säädöksiä luetaan liian yksioikoisesti. Hyväkin hanke saatetaan tyrmätä. 
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• Kalataloudella pitäisi olla selkeä tavoite kasvattaa kotimaisen kalan tarjontaa 

• Viestintää kehitettävä kokonaisvaltaisemmaksi ja ratkaisukeskeisemmäksi          

• Kalatalousryhmät ovat tärkeitä paikalliselle kehittämiselle. Ne luovat positiivisuutta  

• Uusi kalastuslaki nojaa liikaa sellaiseen talkoohenkeen, jota ei enää ole 

• Kalastuslain muutos on vienyt omistajilta oikeuden tulon muodostukseen  

• Uusien kalatalousalueiden perustaminen on tehty ammattitaidottomasti  

• Vesialueen omistajien oikeuksien loukkaaminen on huono tapa edistää 

elinkeinoharjoittamista 

• Kalastuskortin lunastaneiden määrä laskee ja johtaa taloudellisiin ongelmiin 

• Yleiskalastusoikeuksia rajoitetaan monessa paikassa turhaan 

• Ankeriaan rauhoitus on poistettava suljetuilta, istutuksen varassa olevilta alueilta 

• Pyydystä ja päästä –kalastuksen matkailullinen merkitys rajallinen 
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• Tarvitaan opastoimintaan sopivia vesiä, joissa kehitettäisiin suurikokoisia kalakantoja  

• Virtavesien elinvoimaiset kalakannat tukisivat syrjäisen maaseudun elinkeinotoimintaa   

• Istutuksista ja kalojen ylisiirroista tulisi luopua. Tämän sijaan olisi panostettava 

virtavesien läpikulun parantamiseen ja luontaisen lisääntymisen tukemiseen 

• Voimalaitosten luvat otettava uuteen tarkasteluun ja muutettava määräaikaiseksi 

• Kalavarat tuntuvat kovasti jäävän elinkeinokalatalouden jalkoihin ja poikkeuslupia 

myönnetään vaelluskala-alueille vastoin kalastuslain henkeä 

• Hylkeentapporaha ei ole hyvä ajatus 

• "Haittaeläin"-ajattelu olisi aika pistää historian roskakoriin  

• Miksi hylkeiden satelliittipaikantimilla koottuja tietoja ei ole julkaistu?   

• Edelleen kasvun ylikalastusta, kalat pyydetään liian pieninä  

• Kalastuksensäätelyssä hyödynnettävä tutkimustietoa 
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• Kalastusoikeuksia pitäisi pystyä lunastamaan sisävesialueella osakaskunnilta 

• Kalataloushallinnon ei pidä tehdä päätöksiä kalastajia kuuntelematta  

• Kalastajat tekevät äärimmäisen kovaa työtä vaarallisissa olosuhteissa 

• Kalataloushallinto supistettava kustannustehokkaaksi suhteessa alan kokonaisvolyymiin        

• Tukirahoja kalastusmuotojen monipuolistamiseen ja moottoreiden uudistamiseen 

• Tällä kaudella ELY:llä on ollut todellista tahtoa palvella. Olen siitä hyvin iloinen 

• ELY:ssä on liika vähän kala-alan henkilökuntaa ja yhteydenpito kentälle heikentynyt   

• Pohjois-Suomen kalastuskysymyksiä on tarkasteltava paikallisesta näkökulmasta  

• Kalatalouden keskusliiton alueellisten neuvojien pitäisi edistää kaupallista kalastusta 

sisävesillä, mutta joillakin alueilla toiminta saattaa olla päinvastaista  

• Sisävesien kaupallisen kalastuksen edunvalvonta on jäänyt vaille tukea 

• Sisävesisatamien laiturit ja pihat kovasti rempallaan  

• Suomen kalakannat on pilattu verkkokalastuksella 

• Miksi kalastuslaki syyllistää ammattikalastajaa  

• Pienillä kalakauppiaille on suuria taloudellisia haasteita Pohjanmaalla      
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• Tutkimustietoa kerätään paljon, muttei sitä tunnuta käytettävän hyödyksi 

• Luken ja ympäristöjärjestöjen tulisi myös ottaa vastuu hylkeiden kannan kasvusta  

• Kalastajilla ei ole vaikutusmahdollisuuksia. Joka vuosi tulee lisää rajoituksia ja säätelyä 

• Kiintiösysteemi on vääryys kalastusta ja kansaa kohtaan.  Nyt rehukala on etusijalla 

• Turvetuotantomaiden kunnostustoimet ovat raskaita ja hankalia 

• Merimetsot tuhoavat kuha- ja siikakannat rannikkovesissä 

• Suomen omien tavoitteiden läpisaanti EU:ssa on ollut todella hankalaa. Tarvitaan 

tosiasiat läpikotaisin tuntevia virkamiehiä.  

• Utvecklingsgreppet borde vara mer strategiskt och sikta till ökning av intäkter från 

näringen. Delvis görs detta med innovationsprogrammen, som om de lyckas kan ha 

stor betydelse framöver. Samtidigt satsas det alldeles för litet på rent konkreta 

åtgärder vad gäller säl och skarv, och här har innovationsprogrammet bara möjlighet 

att bidra med kunskap.  

• Lohen kalastuskielloilla ja rajoituksilla kielletään käytännössä muukin kannattava 

kalastus 

• Kaupallinen kalastus joutuu entistä useammin väistymään suojelutarpeiden takia. 

• Päätösten pitäisi perustua kokonaisvaltaiseen analyysiin 

• Kysely on laadittu huonosti  
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