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Alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen (RFMO) toimenpiteet laittoman, 
ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumiseksi

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) vuoden 2001 kansainvälisessä 
toimintaohjelmassa laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen 
torjunnasta1 korostetaan tällaisen kalastuksen torjuntaa avomerellä. Alueellisilla 
kalastuksenhoitojärjestöillä, jotka ovat monenvälisiä elimiä ja vastaavat YK:n merioikeuden 
nojalla avomerikalastuksen hallinnoinnista, on näin ollen tärkeä rooli laittoman, 
ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjunnassa.

Toimintasuunnitelmassa ja myöhemmin annetussa EU:n asetuksessa2 laittomaan, 
ilmoittamattomaan ja sääntelemättömään kalastukseen luetaan kalastus, jossa ei noudateta 
asianmukaisia hoitotoimia, josta ei ilmoiteta tai jota harjoitetaan hoitoalueiden ulkopuolella ja 
tavalla, joka ei ole sopusoinnussa kansainvälisen oikeuden kanssa. Täydellinen määritelmä 
löytyy FAO:n toimintaohjelmasta.

Nykyään on 18 alueellista kalastuksenhoitojärjestöä. Tonnikalojen kalastusta käsittelevien 
viiden alueellisen kalastuksenhoitojärjestön verkosto kattaa koko maailman, mutta muiden 
lajien osalta (hajallaan olevat kalakannat, syvänmeren lajit jne.) valtamerillä on suuria alueita, 
joilla ei toteuteta kansainvälisesti sovittuja kalastuksenhoitotoimia; kalastus on 
sääntelemätöntä YK:n merioikeuden ja YK:n kalakantasopimuksen (ratifioineiden valtioiden 
osalta) säännöksiä lukuun ottamatta. Atlantin valtameri on laajimmin hallinnassa, mutta 
sielläkin on aukkopaikkoja. Intian valtamerellä ja Tyynellämerellä kattavuus on huono, mutta 
hiljattain on neuvoteltu kahden uuden alueellisen kalastuksenhoitojärjestön perustamisesta 
eteläiselle Tyynellemerelle ja lounaiselle Intian valtamerelle; sopimusten toivotaan tulevan 
pian voimaan.

                                               
1 Katso FAO:n sivusto http://www.fao.org/DOCREP/003/y1224E/Y1224E00.HTM
2 Neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2008, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, laittoman, ilmoittamattoman ja 
sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä.
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Syvänmeren kalastuksen sääntelyssä toimivaltaiset yhteisten alueiden alueelliset 
kalastuksenhoitojärjestöt

Lähde: IUCN Global Marine Programme
http://www.countdown2010.net/files/marine/Presentation%20K%20Gjerde%20II.pdf
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Alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen toiminnan kattavuus tonnikalojen osalta (ylempi 
kuva) ja muiden kuin tonnikalojen osalta (alempi kuva)

Lähde: Recommended Best Practices for Regional Fisheries Management Organizations. Chatham House, 2007
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Tässä työasiakirjassa käsitellään hoitotoimia, joita toteuttavat tärkeimmät viisi alueellista 
kalastuksenhoitojärjestöä ja jotka on valittu edustamaan nykyisten järjestöjen 
monimuotoisuutta:

 ICCAT – Kansainvälinen Atlantin tonnikalojen suojelukomissio (perustettu 1969)
 NAFO – Luoteis-Atlantin kalastusjärjestö (1979)
 NEAFC – Koillis-Atlantin kalastuskomissio (1982)
 CCAMLR – Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä 

käsittelevä toimikunta (1982)
 WCPFC – Länsi- ja Keski-Tyynenmeren kalastuskomissio (2004)

Tässä on mukana sekä vanhoja (ICCAT) että uusia (WCPFC) alueellisia 
kalastuksenhoitojärjestöjä, joiden maantieteellinen kattavuus on laaja. Esimerkiksi 
NEAFC:ssa on muutama teollistunut maa, kun taas toiset (ICCAT, WCPFC) ovat 
jäsenistöltään suuria ja monitahoisia, mikä aiheuttaa joskus ongelmia teollisuusmaiden ja 
kehitysmaiden välille. Hoitotoimien piiriin kuuluvien lajien arvo vaihtelee suuresti 
suhteellisen vähäarvoisista pienistä pelagisista lajeista (NEAFC) erittäin arvokkaisiin lajeihin, 
kuten Patagonian hammasjääahven (CCAMLR) ja sinievätonnikala (ICCAT).

Kaikilla näillä alueellisilla kalastuksenhoitojärjestöillä on ollut laittomasta, 
ilmoittamattomasta ja sääntelemättömästä kalastuksesta johtuvia suuria ongelmia.

Laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjuntatoimet

Siitä saakka, kun ensimmäiset alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt ryhtyivät 1990-luvulla 
torjumaan laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta, on kokeiltu erilaisia toimia. 

Alusten tunnistetiedot: Alukset ovat vastuussa laittomasta, ilmoittamattomasta ja 
sääntelemättömästä kalastuksesta, joten monet toimet koskevat yksittäisiä aluksia. Jotta 
toimia voidaan toteuttaa, alukset on voitava tunnistaa, minkä vuoksi monet alukset salaavat 
identiteettinsä tai naamioituvat merellä tai satamassa. Kaikki viisi alueellista 
kalastuksenhoitojärjestöä ovat halunneet alueellaan kalastaville aluksille FAO:n merkinnät tai 
vastaavan järjestelmän.

Rekisteröidyt alukset eli ns. valkoiset listat: Alukset, joilla on sopimuspuolten tai 
yhteistyötä tekevien muiden kuin sopimuspuolten lupa kalastaa alueellisen 
kalastuksenhoitojärjestön alueella, kirjataan rekisteröityjen alusten listaan. Pääosin tässä on 
kyse yhteistyötä tekevien muiden kuin sopimuspuolten vastuulla olevista aluksista. Jos 
kalastamassa havaitaan olevan listalle kuulumaton alus, sen voidaan olettaa harjoittavan 
laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta. Vaikka kaikilla viidellä alueellisella 
kalastuksenhoitojärjestöllä on listat rekisteröidyistä aluksista, niiden kattavuus ja niiden 
sisältämien tietojen tarkkuus vaihtelee. Esimerkiksi CCAMLR:n listoilla ovat kaiken kokoiset 
alukset, kun taas ICCAT kirjaa vain yli 20-metriset alukset. Joihinkin sisältyy myös 
jäähdytys- ja kuljetusaluksia (WCPFC, NEAFC, ICCAT). Aluksen sisältyminen listaan ei 
tarkoita, että se toimii alueella, eikä se ole tae sääntöjen noudattamisesta.
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Laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus eli ns. mustat listat: Tähän kuuluvat a) 
alukset, joiden on havaittu kalastavan säännellyllä alueella ilman lupaa ja joiden toiminta on 
todennäköisesti laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä, b) alukset, joilla on lupa mutta 
jotka kalastavat laittomasti, ja c) alukset, jotka esiintyvät kauppatiedoissa laittoman, 
ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalan lähteenä. Mustalla listalla olevia aluksia 
valvotaan ja tarkastetaan yleensä tehostetusti, ja niille määrätään erilaisia seuraamuksia (esim. 
satamaanpääsykielto ja lastinpurkukielto). Listat voivat olla hyvin tehokas keino estää aluksia 
harjoittamasta laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta; NEAFC katsoo 
listojensa vähentäneen merkittävästi tällaista kalastusta alueellaan. Nähtävissä on myönteinen 
kehitys siihen suuntaan, että alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt käyttävät yhteisiä listoja, 
mikä lisää listojen käyttökelpoisuutta. Listojen suuri ongelma on kuitenkin niiden hitaus, 
vaikeaselkoisuus ja poliittisuus. Listoja päivitetään vain vuotuisten kokousten yhteydessä, 
jolloin alus voi olla aikoja sitten poistunut alueelta tai vaihtanut nimeä tai omistajaa. Listoista 
päättävät yhteistyötä tekevät muut kuin sopimuspuolet, jotka yleensä pyrkivät pitämään omat 
aluksensa pois listoilta, joten mustat listat sisältävät pääosin aluksia, jotka eivät kuulu 
yhteistyökumppaneille ja ovat helpompia kohteita. Esimerkiksi ICCATin mustalla listalla on 
tällä hetkellä 24 alusta, joista 21 purjehtii tuntemattoman lipun alla, yksi on Guineasta ja kaksi 
Boliviasta.

Kauppapakotteet: Vain ICCAT on käyttänyt mustia listoja saattaakseen lippuvaltiot 
vastuuseen. 1990-luvulla se kielsi tiettyjen tuotteiden (sinievätonnikala, isosilmätonnikala, 
miekkakala) tuonnin maista, joiden lipun alla purjehtivat alukset olivat kalastaneet ilman 
lupaa ICCATin aluevesillä. Vuoteen 2003 mennessä tuontikieltoa oli sovellettu kahdeksaan 
maahan. Vaikutus oli kahdesta syystä lyhytaikainen. Alukset siirrettiin sellaisten maiden lipun 
alle, joihin ei sovellettu pakotteita, ja pakotteiden kohteeksi joutuneet maat puhdistivat 
maineensa liittymällä ICCAT-järjestöön, minkä myötä pakotteet purettiin. Mikään muu 
alueellinen kalastuksenhoitojärjestö ei noudattanut samaa menetelmää, ja myös itse ICCAT 
on luopunut käytännöstä lähes kokonaan; nykyään kauppapakotteita sovelletaan vain 
Boliviasta ja Georgista peräisin olevaan isosilmätonnikalaan.

Merellä tapahtuvat tarkastukset: Merellä tehtävät tarkastukset ovat tärkeä osa toimivaa 
valvontajärjestelmää, sillä vain merellä on mahdollista saada tarkka käsitys tapahtumista. 
Satamissa tapahtuvissa tarkastuksissa voi jäädä huomaamatta monia seikkoja. Kaikki viisi 
alueellista kalastuksenhoitojärjestöä päästävät yhteistyötä tekevien muiden kuin 
sopimuspuolten tarkastajat toisen vastaavan sopimuspuolen aluksiin, mutta vain NAFO ja 
NEAFC edellyttävät, että yhteistyötä tekevät muut kuin sopimuspuolet lähettävät 
tarkastusaluksia merelle valvomaan kalastusta, johon ne itse osallistuvat. ICCATin 
sinievätonnikalan kalastuksessa on hiljattain seurattu esimerkkiä.

Alueellisen tarkkailijaohjelmat: Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt eivät yleensä käytä 
tarkkailijaohjelmia. Vain NAFO vaatii tarkkailijan jokaiselle kalastusalukselle. WCPFC on 
luomassa alueellista ohjelmaa alueensa avomerialueille ja haluaa päästä viiden prosentin 
kattavuuteen vuoden 2012 puoliväliin mennessä. Muuten tarkkailijoita vaaditaan vain 
ICCATin alaisuuteen kuuluvan sinievätonnikalan kasvatukseen ja kurenuottakalastukseen. 
ICCATin keksintöä on myös tonnikalafarmien ja jäähdytysalusten tarkkailijaohjelma.

Satamavaltioiden toimet: Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt luottavat yleensä enemmän 
satamissa kuin merellä tapahtuviin tarkastuksiin. Sekä NEAFC että NAFO vaativat, että 
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yhteistyötä tekevät muut kuin sopimuspuolet tarkastavat vähintään 15 prosenttia niiden 
satamissa purettavista saaliista (NEAFC:n tapauksessa tosin vain pakastetun kalan osalta) ja 
sallivat saaliiden purkamisen vain siinä tapauksessa, että lippuvaltio todistaa kalastuksen 
olleen laillista. CCAMLR vaatii satamatarkastuksia vain jääahvenen osalta. Vaikka ICCAT 
on laatinut pöytäkirjan satamatarkastuksista, niitä vaaditaan ainoastaan sinievätonnikalan 
osalta tai siinä tapauksessa, että alukset eivät kuulu satamaan pääsyyn oikeutettujen alusten 
listalle. WCPFC:llä ei ole satamatarkastuksia koskevia erityisvaatimuksia, vaan asia on jätetty 
kunkin satamavaltion ratkaistavaksi.

Saaliiden dokumentointijärjestelyt: Ensimmäinen alueellinen kalastuksenhoitojärjestö, joka 
kehitti koko toimintaketjun kattavan sertifikaatin saaliiden lainmukaisuudesta, oli CCAMLR, 
joka loi vuonna 2000 jääahvenen dokumentointijärjestelyn. ICCAT on sittemmin kehittänyt 
vastaavan järjestelmän sinievätonnikalalle, isosilmätonnikalalle ja miekkakalalle. Muut 
alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt eivät ole vielä luoneet sertifiointijärjestelyjä.

Alusten vuokraaminen: Ensisijainen vastuu sääntöjen noudattamisen varmistamisesta on 
lippuvaltioilla. Yhteistyötä tekevät muut kuin sopimuspuolet vuokraavat kuitenkin usein 
kalastusaluksia, jotka purjehtivat muun lipun alla. Näin ollen alueellisen 
kalastuksenhoitojärjestön säännöt eivät sido lippuvaltiota ja on epäselvää, mikä valtio on 
vastuussa aluksen toiminnasta. Sekä ICCAT että NAFO ovat yrittäneet selkiyttää vuokraavan 
valtion ja lippuvaltion vastuita. ICCAT vaatii tarkkailijoita 10 prosenttiin 
yhteistyökumppaneiden vuokraamista aluksista.

Jälleenlaivaus: Koska merellä tehtävät tarkastukset ovat harvinaisia ja lokikirjamerkinnät 
eivät aina ole tarkkoja, merellä tapahtuva jälleenlaivaus tarjoaa hyvän porsaanreiän 
laittomalle, ilmoittamattomalle ja sääntelemättömälle kalastukselle. ICCAT tajusi tämän 
vuosia sitten ja kielsi merellä tapahtuvan jälleenlaivauksen muiden kuin rekisteröityihin 
jäähdytysaluksiin kuuluvien pitkäsiima-alusten osalta sekä vahvisti kieltoa vaatimalla, että 
jäähdytysaluksilla on oltava sekä satelliittiseurantajärjestelmä että tarkkailijoita. WCPFC on 
kieltänyt kurenuottasaaliiden jälleenlaivauksen merellä, mutta sallii muun jälleenlaivauksen, 
jos siitä raportoidaan ja jos jäähdytysaluksella on tarkkailija. Muut alueelliset 
kalastuksenhoitojärjestöt vaativat vain ilmoituksen jälleenlaivauksesta.

Merkillepantavaa on, että toimenpiteet ovat kovin erilaisia. Usein yhteistyötä tekevillä 
NEAFC:lla ja NAFO:lla on asiakirja, johon sisältyvät kaikki valvontatoimet ja jota 
päivitetään aina tarvittaessa. Tonnikalojen kalastusta käsittelevät alueelliset 
kalastuksenhoitojärjestöt puolestaan soveltavat kymmeniä eri toimia, joita on vaikea seurata 
ja jotka ovat usein päällekkäisiä ja joskus jopa ristikkäisiä. NEAFC:n ja NAFO:n toimet ovat 
huomattavasti ymmärrettävämpiä.

Keskustelu

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt ovat hitaasti mutta varmasti lähentyneet toisiaan 
laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjunnassa, mutta vielä ei olla 
läheskään ideaalitilanteessa. Alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen toimet on koordinoitava 
entistä paremmin, ja niiden on luotava parhaiden käytäntöjen kulttuuri ja otettava oppia 
toistensa kokemuksista.
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On pidettävä myös mielessä, että vaikka alueellinen kalastuksenhoitojärjestö olisi toteuttanut 
toimia varmistaakseen sääntöjen noudattamisen, se ei tarkoita, että asia olisi pantu täytäntöön. 
Yksittäinen yhteistyötä tekevä muu kuin sopimuspuoli ei ehkä suoriudu tehtävästään lippu-, 
satama-, rannikko- tai markkinavaltiona (esimerkiksi puutteelliset satamatarkastukset) tai 
nämä sopimuspuolet eivät ehkä käytä kaikkia käytettävissään olevia keinoja toistensa 
saattamisessa ruotuun (eivät esimerkiksi pienennä liikakalastusta koskevia kiintiöitä).

Laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjunnassa tarvitaan ennen 
kaikkea poliittista tahtoa. Elleivät hallitukset ole valmiita toteuttamaan mahdollisia ja 
tarvittavia toimia, jotka kohdistuvat niiden omiin aluksiin ja muuhun kalatalousalaan, juuri 
mikään ei muutu. Hyvänä esimerkkinä tästä on hiljattainen tapaus sinievätonnikalan 
kalastuksessa. ICCATin tulosten arviointi osoitti, että yhteistyötä tekevät muut kuin 
sopimuspuolet eivät olleet kyenneet puuttumaan kalastusongelmiin; ICCATin 
kalastuksenhoitoa kuvattiin jopa "kansainväliseksi häpeäpilkuksi". Oli selvästi nähtävissä, 
mitä kalastuksessa tapahtui, mutta yhteistyökumppanit toimivat tehottomasti ja liian hitaasti.

Yhteistyötä tekevät muut kuin sopimuspuolet pyrkivät yleensä parhaansa mukaan estämään 
oman maansa toimijoihin kohdistuvat toimet. Siksi alueellisen kalastuksenhoitojärjestön 
päätöksentekomenettely on erittäin tärkeä. Niin kauan kuin päätökset tehdään 
yksimielisyysperiaatetta noudattaen, yhteistyökumppani voi käyttää veto-oikeutta aina kun se 
katsoo päätöksen olevan sen tai sen oman maan toimijoiden etujen vastainen. Vaikka 
päätökset tehtäisiin enemmistöpäätöksinä, epävirallisilla sopimuksilla voidaan koota yhteen 
riittävästi maita toimenpiteiden estämiseksi. Mitä suurempi ja vaikutusvaltaisempi 
yhteistyökumppani on, sitä helpompi sen on saada tarvitsemansa tuki. Paras tapa estää 
tällainen toiminta on tehdä päätöksenteosta täysin avointa. Harvat alueelliset 
kalastuksenhoitojärjestöt toimivat avoimesti, sillä sopimukset tehdään salaisesti, vaikka 
kansalaisjärjestöjen edustajat saisivatkin osallistua kokouksiin tarkkailijoina.

Edellä kuvatuista syistä on syytä teettää riippumaton asiantuntija-arvio alueellisten 
kalastuksenhoitojärjestöjen toiminnasta. Joitakin arviointeja on jo tehty, mutta niiden on 
oltava pakollisia ja säännöllisiä, esimerkiksi viiden vuoden välein tehtäviä arviointeja. 
Järjestön olisi myös pantava täytäntöön arvioinnissa ehdotetut toimet.

Laittomasta, ilmoittamattomasta ja sääntelemättömästä kalastuksesta aiheutuu suuria 
kustannuksia, vaikkakaan niiden tarkka rahallinen arvo ei ole tiedossa. Kustannustekijöitä 
ovat:

 kalakantojen ehtyminen valvomattomien saaliiden takia
 hallitusten tulonmenetykset harmaan talouden piiriin kuuluvan kalastuksen vuoksi
 suojelutoimista piittaamattomien alusten aiheuttamat ympäristövahingot.

Hallitukset valittavat usein, että valvonta maksaa paljon, mikä on totta. Yhteiskunnalle koituu 
kuitenkin paljon enemmän kustannuksia, jos valvontaa ei suoriteta ja laiton, ilmoittamaton ja 
sääntelemätön kalastus saa jatkua.


