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Laki
Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta anne-

tun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpa-

nosta annetun lain (1048/2016) 20, 23, 27, 28 ja 37 §, sellaisena kuin niistä on 20 § osaksi
laissa 872/2018, seuraavasti:

20 §

Toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden jakaminen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus jakaa Suomen silakan, kilohailin ja lohen ka-
lastuskiintiöt toimijakohtaisiksi kalastuskiintiöiksi kalenterivuosittain määräaikaan men-
nessä saapuneiden siirrettävien ja ei-siirrettävien käyttöoikeuksien haltijoiden hakemus-
ten perusteella 19 §:ssä säädettyjen menettelyiden mukaisesti. Päätöksessään elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus ottaa huomioon mahdolliset 23 §:ssä tarkoitetut toimijakoh-
taisista kalastuskiintiöistä luopumiset, 27 §:n 5 momentissa tarkoitetusta käyttömaksun
maksamatta jättämisestä ja 27 §:n 6 momentissa tarkoitetusta omistuspohjan ilmoitusvel-
vollisuuden noudattamatta jättämisestä johtuvat toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden me-
netykset sekä 29 §:n 4 momentissa tarkoitetut toimijakohtaisen kalastuskiintiön ylitykses-
tä tehtävät vähennykset.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi vahvistaa maa- ja metsätalousministeriön
päätöksen perusteella seuraavaa vuotta koskevat väliaikaiset toimijakohtaiset kalastus-
kiintiöt, joiden suuruus on enintään 90 prosenttia siirrettävien ja ei-siirrettävien käyttöoi-
keuksien perusteella tietystä Suomen kalastuskiintiöstä jaettavista toimijakohtaisista ka-
lastuskiintiöistä, jos:

1) Suomen kalastuskiintiön jakamiseen vaikuttava muutoksenhaun käsittely tai muu
oikeuskäsittely on kesken; tai

2) Itämeren kiintiöasetusta ei ole julkaistu eikä seuraavan vuoden Suomen silakan, ki-
lohailin ja lohen kalastuskiintiöitä ole vahvistettu, jolloin väliaikaiset toimijakohtaiset ka-
lastuskiintiöt voivat olla lisäksi enintään kansainvälisen merentutkimusneuvoston anta-
man tieteellisen neuvon alarajan suuruiset.

Kun maa- ja metsätalousministeriö on selvittänyt edellisen vuoden toimijakohtaisten
kalastuskiintiöiden käyttöä koskevat tiedot, se voi jakaa mahdolliset 27 §:n 2 ja 3 momen-
tissa tarkoitetut valtiolle palautuneet siirrettävät käyttöoikeudet 28 §:ssä säädetyn menet-
telyn mukaisesti ja muuttaa tarvittaessa siirrettäviä käyttöoikeuksia koskevia päätöksiä.
Edellisen vuoden toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden käyttöä koskevien tietojen perus-
teella tai kun tämän pykälän 2 momentissa tarkoitettuja perusteita ei enää ole, elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus muuttaa tarvittaessa toimijakohtaisia kalastuskiintiöitä tai
väliaikaisia toimijakohtaisia kalastuskiintiöitä koskevia päätöksiä.
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Edellä 19 §:n 1 momentissa tarkoitettujen Suomen kalastuskiintiöiden siirrosta aiheu-
tuvat lisäykset jaetaan ei-siirrettävien ja siirrettävien käyttöoikeuksien haltijoille niiden
mukaisten osuuksien suhteessa ja mainitussa momentissa aiheutuvat vähennykset jaetaan
edellisenä vuonna toimijakohtaisen kalastuskiintiönsä ylittäneiden tai 4 §:n 4 momentissa
tarkoitetussa tilanteessa toimijakohtaisen kalastuskiintiönsä enemmän kuin maa- ja met-
sätalousministeriön päätöksessä sallitulla lisämäärällä ylittäneiden haltijoiden kesken yli-
tysten suuruuden mukaisessa suhteessa.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden haus-
ta, hakemuksen ja päätöksen sisällöstä sekä niihin liittyvistä menettelyistä.

23 §

Toimijakohtaisesta kalastuskiintiöstä luopuminen

Siirrettävän tai ei-siirrettävän käyttöoikeuden haltija voi 20 §:ssä tarkoitetussa hake-
muksessa ilmoittaa luopuvansa käyttöoikeutensa perusteella jaettavasta seuraavan kalen-
terivuoden toimijakohtaisesta kalastuskiintiöstään kokonaan tai osittain. Siirrettävän tai
ei-siirrettävän käyttöoikeuden haltijan hakematta jäänyt toimijakohtainen kalastuskiintiö
rinnastetaan luovutettuun toimijakohtaiseen kalastuskiintiöön. Toimijakohtaisesta kalas-
tuskiintiöstä kokonaan tai osittain luopuneelle käyttöoikeuden haltijalle ei jaeta 19 §:n
1 momentissa tarkoitettua edelliseltä vuodelta siirtyvää kiintiönosaa.

Se osuus, josta haltija 1 momentin mukaisesti luopuu, jaetaan muiden kyseisen Suomen
kalastuskiintiön siirrettävien käyttöoikeuksien haltijoiden kesken siirrettävien käyttöoi-
keuksien mukaisessa suhteessa ottaen huomioon 20 §:ssä tarkoitetuissa hakemuksissa esi-
tetyt tiedot haltijoiden halukkuudesta ottaa vastaan lisää toimijakohtaisia kalastuskiintiöi-
tä. Jos kaikkea luovutettavaa toimijakohtaista kalastuskiintiötä ei oteta vastaan muiden
haltijoiden hakemusten perusteella, kyseiset kiintiömäärät jäävät maa- ja metsätalousmi-
nisteriön hallinnoitaviksi.

27 §

Siirrettävän ja ei-siirrettävän käyttöoikeuden haltijan velvollisuudet ja seuraamukset 
niiden noudattamatta jättämisestä

Siirrettävän käyttöoikeuden haltija on velvollinen hyödyntämään niiden perusteella jae-
tut toimijakohtaiset kalastuskiintiönsä tai siirtämään ne muiden kaupallisten kalastajien
hyödynnettäväksi 22 §:n mukaisesti.

Siirrettävä käyttöoikeus palautuu kokonaisuudessaan valtiolle, jos sen haltija ei kahtena
kolmesta peräkkäisestä vuodesta käytä siirrettävän käyttöoikeuden perusteella jaettua toi-
mijakohtaista kalastuskiintiötään tai siirrä siitä osaa muille kaupallisille kalastajille 22 §:n
mukaisesti.

Siirrettävästä käyttöoikeudesta palautuu puolet valtiolle, jos sen haltija ei kahtena kol-
mesta peräkkäisestä vuodesta käytä vähintään puolta siirrettävän käyttöoikeuden perus-
teella jaetusta toimijakohtaisesta kalastuskiintiöstään tai siirrä siitä muille kaupallisille ka-
lastajille 22 §:n mukaisesti määrää, joka käytön lisäksi muodostaa yhteensä vähintään
puolet siirrettävän käyttöoikeuden perusteella jaetusta toimijakohtaisesta kalastuskiintiös-
tä.

Edellä 17 §:ssä tarkoitettu ei-siirrettävä käyttöoikeus palautuu kokonaisuudessaan val-
tiolle, jos sen haltija ei kahtena kolmesta peräkkäisestä vuodesta käytä vähintään 50 pro-
senttia ei-siirrettävän käyttöoikeuden perusteella jaetusta toimijakohtaisesta kalastuskiin-
tiöstään.

Siirrettävän tai ei-siirrettävän käyttöoikeuden haltija on velvollinen maksamaan toimi-
jakohtaisen kalastuskiintiönsä käyttömaksun eräpäivään mennessä. Jos siirrettävän tai ei-
siirrettävän käyttöoikeuden haltija ei ole maksanut käyttömaksua muistutuksessa määrät-
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tyyn eräpäivään ja kyseistä käyttömaksua seuraavan vuoden toimijakohtaista kalastuskiin-
tiötä koskevan hakemuksen jättämisen määräpäivään mennessä, haltija menettää oikeu-
tensa seuraavan vuoden toimijakohtaiseen kalastuskiintiöön.

Siirrettävän ja ei-siirrettävän käyttöoikeuden haltija on velvollinen toimittamaan vuo-
sittain osana toimijakohtaisen kalastuskiintiön hakua kaikki ne hakemuksen jättämisen
ajankohdan mukaiset tiedot käyttöoikeuden haltijana toimivan kaupallisen kalastajan
omistuspohjasta ja siinä edellisen haun jälkeen tapahtuneista muutoksista 14 §:ssä sääde-
tyn keskittymisrajoituksen arvioimiseksi. Omistuspohjaa koskevissa tiedoissa tulee eritel-
lä jokainen omistajayksikkö ja yksikön omistusosuus sekä näiden omistukset ja osuudet
muissa kotimaisissa ja ulkomaisissa yhteisöissä. Jos siirrettävän tai ei-siirrettävän käyttö-
oikeuden haltija ei toimita vaadittuja tietoja omistuspohjasta toimijakohtaisten kalastus-
kiintiöiden hakumenettelyn yhteydessä tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
sen jälkeen lisätietopyynnössä määräämään määräaikaan mennessä, haltija menettää oi-
keutensa hakua koskevan vuoden toimijakohtaiseen kalastuskiintiöön.

Jos 6 momentissa tarkoitettujen tietojen tai muulla tavoin saadun tiedon perusteella käy
ilmi, että siirrettävän tai ei-siirrettävän käyttöoikeuden haltijana toimivalla kaupallisella
kalastajalla on suoraan tai omistajiensa kautta hallussaan 14 §:ssä säädettyjä keskittymis-
rajoituksia suurempi promillemäärä jostakin Suomen silakan, kilohailin tai lohen kalastus-
kiintiöstä, ylimenevä osuus palautuu valtiolle. Jos yhdellä omistajataholla on usean vähin-
tään 50 prosenttisesti omistamansa kaupallisen kalastajan kautta yhteen laskien keskitty-
misrajoituksia enemmän käyttöoikeutta, kyseinen käyttöoikeuden määrä palautuu valtiol-
le samassa suhteessa jokaiselta kyseisen omistajatahon omistamalta käyttöoikeuden halti-
jalta toimivalta kaupalliselta kalastajalta. Jos käy lisäksi ilmi, että siirrettävän tai ei-siir-
rettävän käyttöoikeuden haltija on antanut 6 momentissa tarkoitettujen omistuspohjaa
koskevien tietojen toimittamisen yhteydessä tahallisesti tai tuottamuksellisesti väärää tie-
toa, kyseisen haltijan siirrettävästä tai ei-siirrettävästä käyttöoikeudesta palautuu valtiolle
lisäksi keskittymisrajan ylitystä vastaava osuus.

Maa- ja metsätalousministeriö päättää siirrettävien käyttöoikeuksien vähentämisestä 2,
3 ja 7 momentissa tarkoitettujen käyttöoikeuksien osalta. Jos siirrettävää käyttöoikeutta
on 2 tai 3 momentin perusteella jo vähennetty haltijalta, kyseisen haltijan toimijakohtais-
ten kalastuskiintiöiden käyttöä tarkastellaan uuden kolmen vuoden tarkastelujakson pe-
rusteella, joka alkaa haltijan käyttöoikeuden vähentämisestä tehdyn päätöksen sisältämän
kolmen vuoden tarkastelujakson jälkeen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus päättää
ei-siirrettävien käyttöoikeuksien menettämisestä 4 momentissa tarkoitettujen käyttöoi-
keuksien osalta.

28 §

Valtiolle palautuneiden siirrettävien käyttöoikeuksien jakaminen

Maa- ja metsätalousministeriö jakaa 27 §:n 2, 3 ja 7 momentin ja 15 §:n 2 momentin
perusteella valtiolle palautuneet siirrettävät käyttöoikeudet asettamaansa määräaikaan
mennessä saapuneiden hakemusten perusteella niille 17 §:ssä tarkoitetulle kyseistä Suo-
men kalastuskiintiötä koskevien ei-siirrettävien käyttöoikeuksien haltijoille, jotka ovat vä-
hintään kahden vuoden ajan kaikkina vuosina hyödyntäneet vähintään 50 prosenttia ei-
siirrettävien käyttöoikeuksien perusteella jaetuista toimijakohtaisista kalastuskiintiöistä
kyseisestä Suomen kalastuskiintiöstä. Siirrettävää käyttöoikeutta ei kuitenkaan jaeta niille
ei-siirrettävien käyttöoikeuksien haltijoille, joilta maa- ja metsätalousministeriö on vähen-
tänyt edeltävänä vuonna 27 §:n 2, 3 tai 7 momentin perusteella kyseistä Suomen kalastus-
kiintiötä koskevaa siirrettävää käyttöoikeutta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetulla tavalla ei-siirrettävän käyttöoikeuden haltijalle jaet-
tava siirrettävä käyttöoikeus voi olla suuruudeltaan enintään neljä promillea kyseisestä
Suomen kalastuskiintiöstä.
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Jos valtiolle palautuneet käyttöoikeudet eivät riitä vähintään yhteen promilleen kysei-
sestä Suomen kalastuskiintiöstä kaikkien edellä mainitut vaatimukset täyttävien ei-siirret-
tävien käyttöoikeuksien haltijoille, hakijat asetetaan etusijajärjestykseen ensisijaisesti ei-
siirrettävän käyttöoikeuden keston ja toissijaisesti ei-siirrettävän käyttöoikeuden hyödyn-
tämisprosentin mukaan. Etusijajärjestyksen perusteella jaetaan kullekin haltijalle yksi
promille kyseisestä Suomen kalastuskiintiöstä ja kun jäljellä oleva jaettava määrä on alle
yksi promille, koko jäljellä oleva promillemäärä etusijajärjestyksessä vuorossa olevalle.
Jos etusijajärjestyksessä samassa asemassa oleville kaikille haltijoille ei riitä jaettavaksi
yhtä promillea, jaetaan kyseisille haltijoille yhtä suuret promillemäärät.

Jos valtiolle 27 §:n 2, 3 tai 7 momentin tai 15 §:n 2 momentin perusteella palautunutta
siirrettävää käyttöoikeutta jää jäljelle tämän pykälän 3 momentin mukaisen jaon jälkeen,
jäljelle jäävä osuus jaetaan hakemusten perusteella muiden kyseisen Suomen kalastuskiin-
tiön siirrettävien käyttöoikeuksien haltijoiden kesken siirrettävien käyttöoikeuksien mu-
kaisessa suhteessa 14 §:ssä säädetyin rajoituksin. Siirrettävää käyttöoikeutta ei kuitenkaan
jaeta niille siirrettävien käyttöoikeuksien haltijoille, joilta maa- ja metsätalousministeriö
on vähentänyt edeltävänä vuonna 27 §:n 2, 3 tai 7 momentin perusteella kyseistä Suomen
kalastuskiintiötä koskevaa siirrettävää käyttöoikeutta.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää valtiolle palautuneiden siirrettävien käyttö-
oikeuksien jakamista kaupallisille kalastajille koskevasta menettelystä.

37 §

Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kauppanimet ja tieteelliset nimet

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella vahvistetaan Euroopan parlamentin ja neu-
voston markkina-asetuksen 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luettelo Suomen alueella
sallituista kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kauppanimistä ja tieteellisistä nimistä.

Sen, joka aikoo pitää kaupan kalastus- ja vesiviljelytuotetta, jonka kauppanimi ei sisälly
edellä 1 momentissa tarkoitettuun luetteloon, tulee ilmoittaa asiasta maa- ja metsätalous-
ministeriölle, joka tuotteen kaupan pitämistä varten voi enintään vuodeksi vahvistaa väli-
aikaisen kauppanimen.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2021.

Helsingissä 23.4.2021

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
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