Helsingissä 20.2.2019
Asia: Luonnos vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategiaksi
Strategian luonnosta ei ole lähetetty SEYlle lausuntokierroksella. Toivomme, että tulevaisuudessa SEY otetaan
mukaan lausuntokierroksille asioissa, jotka koskevat kaloja ja niiden hyvinvointia. Eläinsuojelujärjestöt on syystäkin
mainittu strategiassa yhtenä sidosryhmänä (s.9), ja siihen olemme tyytyväisiä. Sivulla 11 puolestaan määritellään
tunnistettuja alalle tärkeitä muutoskulkuja. Eettisyyden korostuminen tuodaan esiin yhtenä tärkeänä
muutoskulkuna.
Näistä seikoista huolimatta eläinten hyvinvointia edistäviä tahoja ei kuitenkaan ole millään tavoin osallistettu
strategian laadintaan. Eläinsuojelunäkökulma, eli tässä tapauksessa kalojen hyvinvointinäkökulma, loistaakin
strategiassa poissaolollaan. Pidämme tätä erittäin kyseenalaisena. Samaan aikaan olemme huomanneet, että
esimerkiksi SM-pilkkikilpailut ovat taas yhden vuoden poikkeuksen jälkeen sallimassa kalojen pyydystämisen ilman,
että niitä lopetetaan välittömästi. Tämä on Suomen eläinsuojelulain vastaista toimintaa ja osoittaa sen, kuinka
huonosti eläinsuojelullinen eettinen näkökulma alalla tällä hetkellä huomioidaan.
Sen sijaan kalojen hyvinvointinäkökulma on ohitettu strategiassa väitteellä siitä, että kaloja inhimillistetään:
”Kaloja kuitenkin inhimillistetään, ja valikoivaa kalastusta ja verkkokalastusta kritisoidaan. Eettisten kysymystenpainoarvo
nousee ja ympäristömyönteisyys kasvaa.”
Esimerkiksi SEY kritisoi erityisesti pyydystä- ja päästä kalastusta (kun saalista ei ole edes tarkoitus pitää huolimatta
kalan koosta) sekä verkkokalastuksen tiettyjä käytäntöjä siitä syystä, että ne aiheuttavat eläimille turhaa kärsimystä.
Syynä kritiikille ei ole kalojen inhimillistäminen, vaan tutkimustieto, jonka perusteella on osoitettu, että kalat
kokevat kipua. Kalojen kivuntuntoa ja kokemusta on tutkittu siinä määrin paljon, että siitä on jo enemmän
todisteita kuin esimerkiksi lintujen kyvystä kokea kipua. Eläimelle aiheutettava kipu ja kärsimys on puolestaan
huomioitava eläinten kohtelussa, sitä edellyttää myös eläinsuojelulaki.
Kalojen kipukokemuksesta ja siihen liittyvästä tutkimuksesta kirjoitti viime syksynä esimerkiksi
Luonnonvarakeskuksen alaisuudessa toimiva Eläinten hyvinvointikeskus: https://www.elaintieto.fi/kalan-kipu-onilmeetonta-mutta-ilmeista/
Strategian sivulla 29 luetellaan keskeiset toimintaan vaikuttavat säädökset. Listassa tulisi mainita eläinsuojelulaki.
Kalastusstrategian tulisikin huomioida eläimille aiheutuva kärsimys ja pyrkiä minimoimaan sitä. Kärsimyksen
määrään voidaan vaikuttaa kalastustavoilla ja eläimen käsittelytavoilla, kun eläin on otettu vedestä. Esimerkiksi
strategian viestinnän ja neuvonnan osa-alueiden kohdalla tulisi tavoitteena olla myös neuvonta sellaiseen
kalastustapaan, joka on eläimen hyvinvoinnin kannalta mahdollisimman eettinen. Tämä sisältää esimerkiksi kalan
nopean ja asianmukaisen lopettamisen. Myös tietyt kalastusmuodot, kuten pyydystä- ja päästää kalastus tulisi
kieltää, sillä tässä kalastusmuodossa tavoitteena on tuottaa ihmiselle viihdettä aiheuttamalla eläimelle turhaa kipua
ja kärsimystä. Lisäksi strategian tulisi kattaa myös kalastuksen valvonta ja sen kehittäminen mukaan lukien
kalastuksenvalvojat, joita tässä strategiassa ei ole huomioitu.
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