Kestävä kalastus – liiton vastuullisen toiminnan periaatteet
Yritystoimintaa luonnon ehdoilla

Suomen Ammattikalastajaliiton toiminnan strategiset päälinjaukset ovat:
o ammattikalastusta harjoitetaan ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä
tavalla
o kalastusta harjoitetaan ammattimaisesti siten, että toiminnan kokonaislaadulla on
keskeinen merkitys.
o elinkeinolla on valmius siirtyä myös uusiin toimintatapoihin
o elinkeinon asemaa yhteiskunnassa vahvistetaan tavoitteellisella kehitystyöllä,
edunvalvonnalla, viestinnällä ja markkinoinnilla
Liitto laati ensimmäisen kalastuspoliittisen ohjelmansa vuonna 2001 ja ympäristöohjelmansa
vuonna 2002 eli kauan ennen kuin nämä asiat nousivat julkisuuteen. Tämä osoittaa, että olemme
tunnistaneet vastuumme ja tehneet määrätietoisesti töitä sektorin kehittämiseksi.
Vastuullisuuden ydin on ympäristön tilan huomioiva kalastus ja elinkeinon sosiaaliset sekä
taloudelliset vaikutukset. Nämä tekijät huomioimalla tuotetaan laadukasta ravintoa ja kalaraakaainetta, ja poistetaan vesistöistä ravinteita.
Kannamme huolta kalastuskulttuurin säilymisestä osana suomalaista yrittäjyyttä ja
elintarvikehuoltoa. Kalastus ja kalaruoka on tärkeä osa identiteettiämme ja haluamme säilyttää
tilanteen sellaisena. Olemme myös osa perinteistä elinkeinorakennetta ja luomme sekä säilytämme
työpaikkoja. Olemme aina toimineet ympäristön ehdoilla ja sopeuttaneet toimintamme kestävän
kalastuksen mukaiseksi. Elinkeinokalatalous ei ole ollut Itämeren piirissä uhka kalakannoille.

Liiton vastuullisen toiminnan ydinkohdat ovat:
o kalakantojen on oltava riittävän suuria kestääkseen kalastuksen
o kalakannan verottamisen on mitoitettava niin, ettei se vaaranna kalakantoja ja sivusaaliit
minimoidaan
o ekosysteemin monimuotoisuus säilytetään ja kalavesien hoito huomioidaan
o kalastusmenetelmiä kehitetään koko ajan ja toimissa huomioidaan biologiset, taloudelliset,
sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät näkökohdat
o lakeja, standardeja sekä kansainvälisiä sopimuksia noudatetaan
o elinkeino tunnistaa asemansa osana elintarvikehuoltoa ja toimii laatukriteerien mukaisesti
Toiminnan taloudellinen merkitys
Vuonna 2009 merialueella toimi 340 aktiivista kalastusyritystä, joiden saaliin arvo oli vähintään
9.821 euroa vuodessa. Niistä 282 kalasti rannikon lähellä ja loput olivat troolareita tai muita
avomerikalastusyrityksiä. Yritysten yhteenlasketut tuotot olivat noin 27 miljoonaa euroa ja yritysten
keskituotot noin 78.000 euroa (RKTL 2011). Kymmenen suurimman yrityksen osuus toimialan
kokonaistuotosta oli 47 %.
Taloudellisesti tärkeimmät kalalajit vuonna 2011 olivat tärkeysjärjestyksessä: silakka (18,5 M€),
kilohaili (2,8 M€), siika (2,7 M€), kuha (2,5 M€), ahven (1,8 M€), turska (1,1 M€) ja lohi (1,0 M€).

Ammattikalastajan koodi 2012
1. Kalavarojen ja meriympäristön kunnioittaminen
 Järjestämme kalastuksen niin, että saaliina on mahdollisimman vähän ei-toivottua
kalaa
 kalastamme paikoilla ja aikoina, jolloin ei-toivottujen lajien määrä on
mahdollisimman vähäinen
 informoimme toisiamme paikoista, joissa esiintyy paljon pientä tai eitoivottua kalaa
 käytämme ja kehitämme valikoivia pyydyksiä tehokkaaseen kalastukseen
 Pyrimme vaikuttamaan ympäristöön mahdollisimman vähän
 rajoitamme polttoaineiden käyttöä ja käytämme puhtaimpia laatuja
 kehitämme pyydyksiä, joilla on mahdollisimman vähäinen vaikutus
meriympäristöön
 tuomme maihin ei-organista jätettä, myös pyydyksiin jäänyttä
 hoidamme vastuullisilla työmenetelmillä öljyjä ja muita ympäristölle
varallisia aineita
 ilmoitamme viranomaisille kun huomaamme pilaantumista
 kalastajien koulutuksessa ja informoinnissa lisäämme kalakantojen ja
meriympäristön tietämystä
 Yleisesti käytämme pyydyksiä optimaalisella tavalla ja kehitämme pyydyksiä ja muita
työskentelytapoja jatkuvasti
 Työskentelemme, jotta merinisäkkäitä ei saada saaliiksi
2. Turvallisuus ja hyvät työskentelyolosuhteet
 Luomme hyviä ja turvallisia työpaikkoja merelle
 Huolehdimme miehistöjen jatkuvasta kouluttamisesta
3. Yhteistyö
 Työskentelemme avoimesti ja aloitteellisesti monien sidosryhmien kanssa
 viranomaisten ja politikoiden kanssa kalastuspolitiikan ja hallinnon
kehittämisessä
 tutkijoiden kanssa tiedon sekä tietojen keruun kehittämisessä

 kalastusvalvonnan kanssa esimerkiksi päiväkirjojen ja tarkoituksenmukaisen
valvonnan kehittämisessä
 kala-alalla ja sen piirissä toimivien järjestöjen kanssa
 Tarkkailijat ovat tervetulleita aluksillemme
4. Tiedotus, läpinäkyvyys ja laatu
 Työskentelemme varmistaaksemme, että saaliin laatu on paras mahdollinen
 Noudatamme alan laatuohjeita saaliin elintarviketurvallisuuden ja käsittelyn osalta
 Työskentelemme saaliin jäljitettävyyden parantamiseksi kehittämällä
 aluksien sateliittivalvontaa
 elektronisia päiväkirjoja
 saaliin asianmukaista merkintää
 jäjitetettävyystietojen tallentamista

