INFOKIRJE | SÄHKÖINEN RANNIKKOSAATE 2017
RANNIKON KALATALOUSPALVELUT

Hyvä rannikkokalastaja
ALLE 10 METRIN PITUISTEN KALASTUSALUSTEN SÄHKÖINEN
RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ SEKÄ MUUTA TÄRKEÄÄ TIETOA

MUUTOKSIA SÄHKÖISEEN LOMAKKEESEEN JA SEN LÄHETTÄMISEEN
HUOM! Jatkossa ilmoitukset tehdään ainoastaan niiltä kuukausilta,
jolloin on kalastettu.
Kalastajan tulee ilmoittaa sähköisellä rannikkokalastuslomakkeella vain alle 10 m alusten tai
jään alta kalastetut saaliit. Ilmoitus tehdään kalastusta seuraavan kuukauden 20 päivään
mennessä.

HUOM ! Sähköisen saalisilmoitusjärjestelmän kirjautumistapa vaihtuu kevään 2017 aikana, eli VETUMA kirjautuminen poistuu
käytöstä ja tilalle tulee uusi kirjautumisjärjestelmä (ELU2-tunnistautumispalvelu), joka
perustuu rekisterissä olevaan käyttäjän omaan sähköposti-osoitteeseen.
Varmistakaa että teillä on sähköpostiosoitteenne toimitettuna ELY-keskukselle hyvissä
ajoin ennen muutosta. (tästä tiedotetaan palvelun tiedotteissa vielä erikseen kevään
aikana).

KETKÄ ILMOITTAVAT?
1. Saaliit ilmoittaa henkilö, jolla on alukseen allekirjoitusoikeus.
a. aluksen lisenssinhaltijalla on automaattisesti ilmoitusoikeus omiin alle 10 m
aluksiinsa.
b. Mikäli joku muu kalastaja käyttää alusta, lisenssinhaltijan tulee ilmoittaa asiasta Varsinais-Suomen ELY-keskukseen ennen kalastuksen aloittamista
2. Saaliit ilmoitetaan vene/aluskohtaisesti aluksen lisenssinhaltijan lukuun,
a. aluksen lisenssinhaltijan on oltava kaupallinen kalastaja, jotta saaliit voidaan
ilmoittaa järjestelmään.
b. aluksella voi olla useampi lisenssinhaltija
3. Mikäli aluksella on useampi saalisilmoituksen tekevä kalastaja (henkilö jolla on allekirjoitusoikeus):
 ilmoittaa hän ainoastaan itse kalastamansa saalismäärän.
-

Lohi-, turska, silakka- ja kilohailisaaliit ilmoitetaan 48h kuluessa saaliin purkamisesta
erillisellä alle 10 m rannikkoalusten sähköisellä purkamisilmoituksella.

o

Alle 50 kg silakan ja kilohailin päiväsaaliit voidaan kuitenkin ilmoittaa sähköisellä rannikkokalastuslomakkeella kuukausikohtaisesti.

TOIMIJAKOHTAISET KIINTIÖT
Vuoden 2017 alusta silakan, kilohailin ja lohen kalastuksessa on siirrytty toimijakohtaiseen
kiintiöjärjestelmään.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus jakoi siirrettävien käyttöoikeuksien perusteella *(kts
alla) vuosittaiset silakan, kilohailin ja lohen toimijakohtaiset kalastuskiintiöt kalastajien hakemusten perusteella, jotka ovat vuoden 2017 alusta lähtien edellytys kyseisten kalalajien kaupallisen kalastuksen harjoittamiselle. Toimijakohtaisia kiintiöitä voi siirtää toiselle lain
edellytykset täyttävälle kaupalliselle kalastajalle. Kiintiöitä voi siis ostaa/saada toiselta kalastajalta jolla on toimijakohtaisia kiintiöitä. ELY-keskus vahvistaa erikseen jokaisen siirron.
Alla olevasta taulukosta näette mihin kalastukseen toimijakohtaista kiintiötä tarvitaan:
Laji (pyydys)

Yli 2000 kg/vuosi

Alle 2000 kg/vuosi

Silakka (rysä)

Kiintiö

Ei kiintiötä

silakka (trooli)

Kiintiö

Kiintiö

Silakka (verkko)

Ei kiintiötä

Ei kiintiötä

Kilohaili (trooli)

Kiintiö

Kiintiö

kilohaili (verkko)

Ei kiintiötä

Ei kiintiötä

Lohelle tarvitaan aina toimijakohtainen kiintiö

Toimijakohtaisten kiintiöiden ilmoitus sähköisillä lomakkeilla
Purkamisilmoituksen ja rannikkokalastuslomakkeen ohjeistuksessa on selostettu miten toimijakohtaisten kiintiötietojen ilmoitus tapahtuu. Lukekaa siis ohje tarkasti (https://saalisilmoitus.mmm.fi).

*Siirrettävä käyttöoikeus
Siirrettävä käyttöoikeus ilmaisee kuinka suuren promilleosuuden sen haltija on oikeutettu kalastamaan kustakin Suomen vuotuisesta kalastuskiintiöstä. Siirrettävän käyttöoikeuden voi
siirtää toiselle vaatimukset täyttävälle kaupalliselle kalastajalle esimerkiksi myymällä. ELYkeskus vahvistaa erikseen jokaisen siirron kerran vuodessa ennen seuraavan vuoden kiintiöjakoa.
Maa- ja metsätalousministeriö on joulukuussa jakanut silakan ja kilohailin siirrettävät käyttöoikeudet kymmeneksi vuodeksi merialueen kalastusaluksen omistaville kaupallisille kalastajille pääosin vuosien 2011–2015 saalishistorian perusteella.
Lohen siirrettävän käyttöoikeuden haku päättyy 10.3.2017. Kalastajat, joilla on lohen kalastukseen liittyvää saalishistoriaa vuosilta 2011-2015, tulevat saamaan aiheeseen liittyvän kirjeen maa- ja metsätalousministeriöltä. Lohen toimijakohtaisten kiintiöiden haku VarsinaisSuomen ELY-keskuksesta avataan 13.3.2017 alkaen.

SAALIIT VUODELTA 2016
Ohessa rannikkosaaliinne vuodelta 2016. Tarkastakaa että määrät täsmäävät ilmoittamiinne
määriin.

Ilmoitusten toimittaminen:
Ilmoitukset voi toimittaa sähköisesti osoitteesta: https://saalisilmoitus.mmm.fi
(järjestelmään on lisätty pääsy kaikille henkilöille jotka on merkitty allekirjoittajaksi jollekin alle
10 m alukselle jossa lisenssinhaltija on kaupallinen kalastaja).

Lisätietoa antavat:
Turku
Veera Salmi
Ari Suominen
Aki Koskinen

0295 022 541
0295 022 671
0295 023 025

Helsinki
Petri Savola
Markku Nousiainen

Vaasa
Lars Sundqvist
Markus Leppikorpi

0295 028 628
0295 028 590

SÄHKÖISTEN ILMOITUSTEN OSALTA
Jari Hakala
0295 028 554

0295 021 460
0295 020 988

Tiedote

10.3.2017

Hyvä kaupallinen kalastaja
Lähetämme kyselyn erikseen tilastointitarpeet täyttävän otannan mukaisesti, valituille
kalastajille huhti-toukokuussa 2017. Lomakkeeseen täydennetään kalastuksesta
vuonna 2016 saadut tuotot ja ne kustannukset, jotka liittyivät kalastustoiminnan harjoittamiseen. Kyselyyn voi vastata palauttamalla paperilomakkeen vastauskuoressa tai
vastaamalla sähköisellä lomakkeella Maa- ja metsätalousministeriön sähköisessä saalisilmoitusjärjestelmässä: https://saalisilmoitus.mmm.fi/kirjautuminen.html.
Kaupallisen kalastuksen kannattavuutta seurataan kalastajien kirjanpidosta saatujen
tietojen avulla. Kannattavuustietoja käytetään muun muassa kansallisessa ja EU:n yhteisen kalastuspolitiikan seurannassa ja kehittämisessä. Tiedoista koottuja tilastoja voi
hallinnon lisäksi hyödyntää muun muassa kalatalousyrittäjät, tutkimus ja edunvalvonta.
Antamanne tiedot tullaan käsittelemään ehdottoman luottamuksellisesti, eikä yksittäisiä
yrityksiä koskevia tietoja luovuteta Luonnonvarakeskuksen ulkopuolelle. EU-lainsäädäntö velvoittaa Suomea keräämään yksityiskohtaista tietoa kalataloudestaan EU:n yhteisen kalastuspolitiikan tueksi.
Kalatalouden EU-tiedonkeruuohjelmasta on säädetty EY-asetuksessa N:o 199/2008.
Yksityiskohtaisia sääntöjä on esitetty Komission asetuksessa (EY) N:o 665/2008 ja Komission päätöksessä N:o 2010/93/EU.
Rannikkokalastuksen kannattavuudesta julkaistaan koko Suomea koskevat tiedot Luonnonvarakeskuksen Taloustohtori-verkkopalvelussa.
https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/kalat-ja-kalatalous/kalatalouden-kannatta
vuus/
Lisätietoa löydät kotisivulta:
https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/kalat-ja-kalatalous/kalatalouden-kannatta
vuus/
Tiedonkeruuta koskeviin kysymyksiin vastaavat Luken tutkijat Heidi Pokki (puh. 029 532
6000) ja Joonas Valve (puh. 029 532 2980).
Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostitse: kala-riistatilastot@luke.fi

Kiitos yhteistyöstä!
Luonnonvarakeskus
Latokartanonkaari 9
PL 2, 00791 Helsinki

Puhelin 029 532 6000

Y-tunnus 0244629-2

