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Tieto on oleellinen seikka kalavesillä. Havaitsin tämän toimiessani kymmenen vuotta 
kalatalousneuvojana. Erityisesti tietoa tarvitaan kalavarojen käyttöä suunniteltaessa ja 
kalastusta järjestettäessä.  
 
Tieto ei ole yksiselitteinen asia. Erityisesti kalavesillä tietoon liittyy jatkuva 
epävarmuus. Kalakantojen suuruutta ja mahdollisia pyyntimääriä voidaan arvioida 
erilaisin menetelmin, mutta ehdottomien tosiseikkojen esittäminen on mahdotonta. Koska kalavarat piilevät 
veden alla, jokaisen halukkaan on helppo esittää niistä omia 
näkemyksiään. Sama epävarmuus liittyy myös itse pyyntiin ja saaliisiin. Näkemysten 
kumoaminen tai todistaminen aukottoman oikeaksi on yleensä mahdotonta. 
 
Tiedon – erityisesti tieteellisen tiedon – rooli on korostunut ympäristökysymyksissä 
1980-luvulta lähtien. Ympäristöongelmia koskevan yhteiskunnallisen keskustelun ja 
päätöksenteon kannalta riippuvuus tieteestä on ongelmallista. Tiede voi lopultakin 
tarjota vain epävarmaa, ehdollista, ristiriitaista ja muuttuvaa tietoa, jonka soveltaminen 
on aina yhteydessä konkreettisiin tilanteisiin (Blaikie 1995, Haila 1997, Peuhkuri 2001). 
Sama epävarmuus on tyypillistä myös kalataloudessa.  
 
Onko tieto arvovapaata vai arvosidonnaista? Tiedon arvosidonnaisuutta korostavan 
näkemyksen mukaan todellisuutta koskevat käsitykset ovat merkittävästi sidoksissa 
arvoihin. Siten tiedon arvosidonnaisuus on syynä tiedollisiin erimielisyyksiin, ei niinkään 
tietämättömyys tai asiantuntemattomuus, kuten tiedon arvovapautta korostettaessa 
helposti ajatellaan (katso Juntunen 1971: 11; Paldanius 1992: 10). Itse painotan tiedon 
arvosidonnaisuutta kalataloudellisessa päätöksenteossa. 
 
 
 
Päätöksentekojärjestelmä 
 
Kalataloudellinen päätöksentekojärjestelmä on Suomessa sekoitus paikallista 
(kalaveden omistaja), alueellista (kalastusalue) ja keskusjohtoista (TE-keskus, maa- ja 
metsätalousministeriö) hallintaa. EU ja kansainväliset sopimuksetkin vaikuttavat 
osaltaan ja edustavat päätöksenteon ylikansallista tasoa. Suomen kalavesillä 
päätöksentekojärjestelmän tekee ainutlaatuiseksi yksityisten vesialueiden yhteinen 
hallinta osakaskunnissa. Kalastuskunta, kalaveden osakkaiden yhteisö, edustaa 
monella kylällä viimeistä yhteisen tekemisen perinnettä kauppojen, postien, kirjastojen 
ja koulujen jo suljettua ovensa. Vaikuttaminen osakaskunnassa perustuu osakkuuteen, 
mutta uuden yhteisaluelain mukaan osakaskunnan toiminnassa mukana olevien ei 
tarvitse olla osakkaita. Kalastusalueet perustettiin vuoden 1983 alusta voimaan 
astuneen kalastuslain uudistuksen myötä. Maahan perustettiin runsaat 200 
kalataloudellisesti yhtenäistä kalastusaluetta. Kalastusalueet edustavat välillistä valtion 
hallintoa, vaikka niiden perustehtävänä onkin toimia eräänlaisena 
yhteistoimintaelimenä. Ne kuitenkin toteuttavat eräitä julkisoikeudellisia tehtäviä 
olematta varsinainen valtion viranomainen. Kalatalousviranomaista maakunnissa 
edustavat maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimivat TE-keskuksien 
kalatalousyksiköt. 
 
Päätöksenteko kalavesillämme on viime vuosikymmeninä siirtynyt paikalliselta tasolta 
kohti ylipaikallista tasoa. Kalatalouden piiriviranomaisten ja kalastusalueiden tulo 
vahvisti ylipaikallista päätöksentekoa. Paikallisen tason mahdollisuus vaikuttaa 
kalastuksen järjestämiseen heikkeni myös onginnan ja pilkinnän vapauttamisen sekä 
läänikohtaisen vieheluvan käyttöönoton myötä (esim. Varjopuro–Salmi 2003: 236–237). 



On kuitenkin hyvä huomata, ettei raja kalastuksen hallintajärjestelmässä jatkumolla 
osakaskunta–kalastusalue–TE-keskus–ministeriö ole kovinkaan selkeä itsehallinnon 
(omistajan vallan) ja julkisen vallankäytön välillä (Vihervuori 1996: 25). Viime vuosina ei 
aina olekaan ollut täysin selvää, mille päätöksentekoportaalle mikin asia kuuluu. 
Kalastuslainsäädäntöä tulisikin tältä osin selkeyttää.  
 
 
Tiedon laji 
 
Tiedon alkuperän, luotettavuuden ja käyttökelpoisuuden välillä on suuria eroja. 
Perinteisesti kalavarojen käyttöä on ohjattu tieteellisten kalakanta-arvioiden pohjalta. 
Suomessakin kalataloudellista tutkimusta on kritisoitu liian biologispainotteiseksi (katso esim. Eronen 1990, 
Hyytinen 1995, Salmi–Salmi 1995, Pitkänen 1996, Salmi 
2001a). Luonnontieteissä kiinnostus kohdistuu kalavaroihin ja kalastuksen 
vaikutukseen kalavaroihin. Yhteiskunta ja ihmiset jäävät kiinnostuksen ulkopuolelle. 
Kalastuksessa on kuitenkin kyse ihmisen toiminnasta, ja kalavarojen käytön 
ohjaaminen koskee aina ihmistä. Kyse on aina myös vallasta: oikeudesta ja 
mahdollisuudesta osallistua päätöksentekoon.  
 
Kalavesillä vaikuttavan tiedon voi lajitella ja luokitella eri tavoin. Wilson (2001: 1–2) 
muistuttaa, että on oleellista pohtia kuka tiedon on tuottanut, ja miten se on tuotettu? 
Ei tietenkään ole samantekevää kuka tietoa tuottaa. Kaikilla henkilöillä ja yhteisöillä on 
oma menneisyytensä ja asemansa yhteiskunnassa; tämä vaikuttaa myös tiedon 
luonteeseen. Toiseksi pitää pohtia onko tieto diskursiivista tai äänetöntä? Wilsonin 
mukaan diskursiivinen tieto on helposti jaettavaa ja ilmastavaa, yleensä kaikille yhteistä 
ja ymmärrettävää. Äänetön tieto puolestaan on olemassa olevaa, mutta vaikeasti 
ilmaistavaa. Kalastuksesta puhuttaessa äänetön tieto on tyypillisimmillään paikallisten 
kalastajien tietoa kalavaroista. He tietävät ja tuntevat asian, mutta eivät pysty 
välittämään tietoa muille. Näin äänetön tieto jää usein päätöksenteon ulkopuolelle, 
vaikka eri tahot olisivatkin mukana päätöksentekoprosessissa. 
 
Salmi ja Huhmarniemi (2001: 34–35) ovat tarkastelleet paikallista tietoa Pohjanlahden 
siiankalastuksen järjestämisen osalta. He ryhmittelivät kalastuksen järjestämisen 
kannalta oleellisen kalastajien tiedon kolmeen luokkaan. Käytännön tieto kalakannoista 
on kalastuksen onnistumisen edellytys ja tarkoittaa jatkuvaa havainnointia monista 
kalastukseen vaikuttavista seikoista. Kalalajien suhteelliset määrät, kalakantojen tila, 
yksilökoot, syönnös- ja kutualueet sekä vaellukset on tunnettava samoin kuin monien 
ulkoisten tekijöiden vaikutus kaloihin ja niiden käyttäytymiseen. Tietoa saadaan oman 
kokemuksen myötä ja toisilta kalastajilta. Osa tiedosta periytyy jo edellisiltä 
sukupolvilta. Toiminnallinen tieto sisältää pyyntikalustoa, -strategioita, -alueita ja - 
aikoja koskevaa tietämystä. Lisäksi siihen voidaan lukea kalastajamääriä ja kalastavia 
ryhmiä koskevia luonnehdintoja. Usein kalastukselle ovat tyypillistä nopeatkin 
kalastustehon ja kalastusalueiden muutokset. Nämä muutokset on tunnettava, jos 
halutaan ohjata kalastusta onnistuneesti. Kolmantena paikallisen tiedon luokkana on 
tieto kalastuksen taloudellisesta, kulttuurisesta ja sosiaalisesta monimuotoisuudesta. 
Siis tieto siitä, miten kalastuksen eri säätelytoimet vaikuttavat taloudellisiin, 
kulttuurisiin ja sosiaalisiin seikkoihin. Näiden seikkojen huomioiminen vaatii paikallisten 
kalastajaryhmien tunnistamista ja heidän huomioimistaan päätöksenteossa.  
 
Tiedon kulku kalastajille ja kalastuksen eri päätöksentekotahoille noudattelee siis 
erilaisia väyliä ja tietoa ja tiedonkulkua voidaan kuvata monilla eri tavoilla. Yhteistä sille 
kuitenkin on, että kalastajat saavat tiedon joko kalastuksen päätöksentekojärjestelmän 
välityksellä tai vapaan tiedon kentän kautta (Lappalainen 1998: 106), jolloin vapaa tieto 
on kulkenut päätöksentekojärjestelmän ohi. Tämän merkitys on kala-alalla erittäin 
suuri.  
 
 
Vapaan tiedon kenttä 
 
Kalastus on aina perustunut paikalliseen luonnonolojen ja kalakantojen tuntemukseen. 



Menestyksekäs kalastus on kuitenkin ammentanut tietoa myös muualta ja tietoa on 
sitten sovellettu omaan paikalliseen kalastukseen. Uudet kalastusalan innovaatiot ovat 
usein siirtyneet uusille alueille aktiivisten kalastajien välittäminä, ei niinkään virallisten 
organisaatioiden kautta. Tämän onnistumiseksi kalastajilla tulee olla kontakteja myös 
muilla alueilla kalastaviin ammattiveljiin. Esimerkiksi siirtokarjalaisten asettuminen 
uusille asuinsijoille vaikutti merkittävästi Suomen sisävesikalastukseen, sillä he toivat 
mukanaan uusia kalastusmenetelmiä ja uudenlaisia pyydyksiä (katso Tiitinen 1995, 
Kokko 1995). Kuitenkaan ilman paikallista osaamista uusista innovaatioista ei koidu 
hyötyä. Kalastuksen kokemusperäisen tiedon siirtyminen sukupolvelta toiselle on ollut 
tältä osin keskeisessä asemassa. 
 
Ammattikalastajien väliset yhteydet ovat tiivistyneet muun yhteiskunnallisen kehityksen 
myötä, ja tätä nykyä tieto siirtyy nopeasti maakunnasta toiseen. Toki kalastajien välillä 
on suuria eroja, eivätkä kaikki ole yhtä herkkiä hakemaan saatikka omaksumaan uutta 
tietoa. Menestyvät ammattikalastajat kuitenkin kuuluvat yleensä ennakkoluulottomien 
joukkoon. Tärkeitä tiedonvälityksen kanavia ammattikalastajille ovat myös 
kalakauppiaat. Kalan ostajilla on pääsääntöisesti tietoa laajojenkin alueiden 
kalastuksesta ja siinä tapahtuneista muutoksista.   
 
Erityisen tärkeänä tiedonvälityksen kanavana toimivat kalastustarvikeliikkeet (katso 
Lappalainen 1998: 100–102). Kalastustarvikeliikkeissä voi tutustua paitsi uusiin 
kalastusvälineisiin, myös törmätä toisiin kalastajiin maakunnan eri puolilta. Näin 
kokemukset ja mielipiteet vaihtuivat ja tieto kulkee eteenpäin. Kalastustarvikeliikkeiden 
keskeinen rooli tiedonkulussa koskee yhtälailla ammatti- kuin vapaa-ajankalastajiakin. 
 
Sain mainion esimerkin kalastustarvikeliikkeen roolista tiedonvälittäjänä, kun pari vuotta 
sitten johdin Höytiäisellä Leader-rahoitteista katiskahanketta. Hankimme tarvittavat 
katiskatarpeet joensuulaisesta kalastustarvikeliikkeestä. Liikkeen toimitusjohtaja 
innostui ideasta ja alkoi kaupata ”katiskanvalmistuspaketteja” myös suoraan liikkeestä. 
Vielä samana keväänä liikkeessä oli useita esityksiä katiskanvalmistuksesta 
kahvitarjoiluineen. Esillä oli myös eri pohjoiskarjalaisten katiskanvalmistajien 
katiskamalleja. On aivan selvää, että tieto katiskoista ja katiskakalastuksesta levisi 
kalastustarvikeliikkeestä vähintään yhtä tehokkaasti ja laajasti, kuin EU:n rahoittaman, 
varta vasten tätä tarkoitusta varten räätälöidyn hankkeen kautta.  
 
Vapaa-ajankalastuksen osalta merkittäväksi tiedonsiirron väyläksi ovat muodostuneet 
kalastuskilpailut. Erityisesti 1980-luvun alusta laajentuneet ja yleistyneet uistelukilpailut 
keräsivät osallistujia laajoilta alueilta ja uudet innovaatiot uistelun saralla levisivät 
nopeasti. Uistelukilpailujen suosio on kuitenkin selvästi hiipunut viimeisten kymmenen 
vuoden aikana. Samanlaisia tietokulkuväyliä ovat muutkin kalastuskilpailut, kuten onki-, 
pilkki- ja keittokalastuskilpailut. Kyse on kuitenkin aina vain yhden kalastustavan 
harrastajista ja heidän keskinäisestä tiedonvaihdosta, joten tämän tiedonsiirtoväylän 
merkitystä ei tule korostaa liiaksi.   
 
 
Virallinen tieto ja tiedon kulku 
 
Suomen sisävesien kalakannoista tutkimustietoa tuottavat ainakin monien yliopistojen 
yhteydessä toimivat tutkimuslaitokset, yksittäiset konsulttiyritykset, valtionapua 
nauttivat kalatalouden neuvontajärjestöt, ympäristöhallinto sekä maa- ja 
metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ja 
osittain myös TE-keskusten kalatalousyksiköt. Tutkimuksen tuottama tieto on ollut 
pääosin luonnontieteellistä tutkimustietoa kalakannoista ja niihin vaikuttavista seikoista. 
Kalastajille ja päätöksentekijöille on pyritty esimerkiksi antamaan tietoa siitä, miten eri 
pyyntimuodot vaikuttavat tiettyjen kalakantojen tilaan. Ehdottomia totuuksia 
kalakantojen tilasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä ei kuitenkaan ole olemassa. Tämä 
vaikeuttaa tutkitun tiedon käyttämistä päätöksenteossa, mutta pääsääntöisesti 
päätöksenteko kuitenkin nojaa tutkimustietoon ja sen soveltamiseen.  
 
Tutkijat toimivat tahollaan, eivätkä tutkimusten tulokset automaattisesti saavuta niitä, 



jotka päätöksenteossa tietoa tarvitsisivat. Paikallisia päätöksentekijöitähän 
kalavesillämme ovat osakaskunnat, alueelliset kalastusalueet, maakunnalliset TE-keskusten 
kalatalousyksiköt ja lopulta valtakunnallisen tahon päätöksiä tekee maa- ja 
metsätalousministeriö. Kaksi viimeksi mainittua päätöksentekijää saa varmasti 
tietoonsa uusimpien tutkimusten tulokset, mutta kahden ensin mainitun osalta tilanne 
voi olla tyystin toinen.  
 
Tärkeinä tiedonvälittäjinä ovat toimineen Kalatalouden Keskusliiton alaisten 
kalatalouskeskusten ja kalastajaliittojen neuvojat. Vuonna 1891 perustetun 
Kalatalouden Keskusliiton (aiemmin Suomen Kalastusyhdistys) rooli tiedottajana on 
ollut hyvin keskeinen (katso Myllylä–Kostiainen 1991). Keskeistä liiton ja sen 
jäsenjärjestöjen toiminnassa on ollut kalavedenomistajiin (osakaskunnat) sekä 
ammattikalastajiin kohdistuva neuvonta.  
 
Koska neuvojat ovat osallistuneet laajasti sekä osakaskuntien että kalastusalueiden 
kokouksiin, heidän välittämänsä tieto on saavuttanut paikallisen ja alueellisen tason 
päätöksentekijät. Tutkijoilla tai viranomaisilla ei useinkaan ole samanlaista kiinteää 
yhteyttä paikalliseen tasoon.  
 
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö puolestaan on organisaatio, joka hoitaa 
virallisen tiedottamisen vapaa-ajankalastajille. Seura ilmoittaa kotisivuillaan, että sillä on 
kalastajaseurojen välityksellä noin 70 000 jäsentä. Suomessa runsaat kaksi miljoonaa 
henkilöä käy kalassa vähintään kerran vuodessa, aktiiviharrastajia on 200 000 – 300 
000 (Toivanen ym. 2003: 4). Siis vain runsas kolme prosenttia maamme vapaa-ajankalastajista löytyy 
järjestäytyneen toiminnan piiristä. Tämä tarkoittaa sitä, että 
vapaa-ajankalastajille vapaan tiedon kenttä on huomattavasti virallista merkittävämpi.  
 
Vapaan ja virallisen tiedon välimaastoon sijoittuvat kalataloudelliset julkaisut ja 
kalastusalan lehdet. Julkaisut ja osa lehdistäkin on kalataloudenpäätöksentekojärjestelmän eri osien 
tuottamia (Lappalainen 1998: 102). 
Pitkäikäisin, ja edelleen yksi merkittävimmistä kalastusalan lehdistä on vuodesta 1892 
alkaen ilmestynyt, kalatalousneuvonnan julkaisema Suomen Kalastuslehti. Se on 
toiminut ja toimii edelleen tärkeänä linkkinä tutkijoiden, neuvojien, viranomaisten ja 
paikallisten kalavedenomistajien ja kalastajien välillä. Ammattikalastajia palvelevat 
lisäksi kalatalousneuvonnan julkaisemat Kalastaja ja Fiskarposten. Vapaa-ajankalastajajärjestö julkaisee 
Kalamies-lehteä, joka leviää järjestön jäsenistölle. 
Kaupallisilla kala- ja erälehdillä on myös melko laaja lukijakunta, ja ne välittävät 
erityisesti tietoa uusista vapaa-ajankalastusinnovaatioista.  
 
 
 
Tiedon saanti muuttuu 
 
Kalastajien ja kalataloudellisten päätöksentekijöiden tiedonsaanti on kaikkiaan 
parantunut ja monipuolistunut viime vuosikymmeninä. Muun muassa 
kalatalousneuvonnan synty, muuttoliike, kehittynyt pyydysvälinekauppa, 
päätöksentekojärjestelmän kehittyminen ja lukeneisuus ovat 1900-luvun kuluessa 
muuttaneet ennen niin eristyksissä sijainneiden järvien yksittäiset kalastajat lukuisten 
kontaktien ja yhteyksien verkoston jäseniksi (Lappalainen 1998). Viime vuosina 
internetin käyttö on monipuolistanut ja lisännyt eräiden aktiivisten kalastajien 
tiedonsaantia. Erityisesti aktiivisten vapaa-ajankalastajien käytössä ovat monet 
internetin kala-alan keskustelupalstat. Tietoa tulvii niin porrasteisen 
päätöksentekojärjestelmän tuottamana, kuin kalastajalta toiselle hierarkioista 
välittämättä. On kuitenkin muistettava, ettei tiedon kulku ole suoraviivaista ja helposti 
seurattavissa. Päinvastoin, tieto suodattuu usein monia eri reittejä, ehkä matkalla 
hieman muuttuenkin. Siksi yhtä yksittäistä tiedonväylää on usein vaikea määritellä.  
 
Salmi (2001b: 110) on korostanut, että modernisaation myötä kalastuskulttuuri on 
pirstoutunut ja muuttunut yhä enemmän ylipaikalliseksi. Perinteiseen 
monitoimitalouteen liittynyt kotitarvepyynti on edelleen voimissaan, vaikka sen merkitys 



on vähentynyt. Kiristyvän markkinatalouden myötä kalavesille on ilmaantunut 
tehokkaita pyydyksiä käyttäviä ammattilaisia. Toisaalta kaupungistuminen ja 
palkkatyön yleistyminen ovat luoneet uusia ryhmiä vapaa-ajankalastukseen. Kaikki 
uudet kalastajaryhmät tuovat kalavesille uusia tarpeita, arvoja ja tietoa.  
 
Kalastusharrastus suuntautuu yhä useammin vain tietylle kapealle sektorille. Vapaa-ajankalastajat 
erikoistuvat perho-, veto- tai vaikkapa heittokalastukseen. 
Samanaikaisesti vapaa-ajankalastuksen motiivit ovat muuttuneet. Kalastajat toivovat 
harrastukseltaan luonnon läheisyyttä, kauniita maisemia ja irtautumista arjesta; 
useimmille saalis ei enää ole keskeinen motiivi (Toivonen ym. 2003: 5). Myös tietoa 
vaihdetaan pääosin toisten samanhenkisten kanssa ja aktiivista tiedonhakuakin 
tehdään hyvin valikoiden. Kehitys on tuonut uudenlaisia ongelmia kalataloudelliseen 
päätöksentekoon. Aiemmin lähinnä ammattikalastajat ja vapaa-ajankalastajat edustivat 
kalastuksessa erilaisia intressejä. Nyt monet vapaa-ajankalastajat ovat asiantuntijoita 
omalla kapealla sektorillaan, mutta toisten kalastajaryhmien tuntemus ja ymmärrys 
heidän toiminnastaan voi olla vähäistä. Tilanne muodostuu haastavaksi 
päätöksenteossa – kaikkia intressiryhmiä ei voida miellyttää samanaikaisesti.  
 
Usein tiedon käytön ongelmallisuus kalastuksen ohjaamisessa ja järjestämisessä 
kiteytyy kuitenkin paikallisen ja ylipaikallisen tiedon ongelmaan. Paikallinen tieto on 
pääosin maallikkotietoa ja ylipaikallinen tieto lähinnä asiantuntijatietoa. Salmen (2001b: 
110–111) mukaan paikallisen ja ylipaikallisen kalataloustietouden välillä on selkeä ero: 
paikalliset kalastajat tulkitsevat tyypillisesti ympäristön, kalakantojen ja kalastuksen 
muutoksia pitkän aikavälin perspektiivistä, kun taas tiede ja tutkimus ovat enemmän 
kiinni nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Salmi kuitenkin muistuttaa, etteivät rajat 
maallikko- ja asiantuntijatiedon, tai toisaalta paikallisen ja ylipaikallisen tiedon välillä ole 
aina niin jyrkkiä kuin annetaan ymmärtää. Tarkemmassa tarkastelussa havaitaan, 
miten nämä tiedon muodot nivoutuvat yhteen ja niitä sekoitetaan alati toisiinsa.  
 
 
Tiedollisten kiistojen lieventäminen 
Kiistat ovat kalavesillämme arkipäivää ja tieto liittyy kiinteästi kiistoihin. 
Lähtökohtaisesti kannattaa pitää mielessä, etteivät kiistat aina ole pahasta. Kiistat 
pakottavat kaikkia osapuolia pohtimaan asioita, ottamaan kantaa ja perustelemaan 
omia näkemyksiään.  
 
Turhaa kalastuskiistojen kärjistymistä voidaan kuitenkin parhaiten välttää ottamalla eri 
intressiryhmät mukaan päätöksentekoon ja huomioimalla aidosti näiden tiedollinen 
resurssi. Yksi mahdollisuus tähän olisi yhteishallinnan (co-management) kehittäminen 
kalavesillemme.  
 
Yhteishallinnan perusajatuksena on saada kalavesien käyttäjät mukaan osallistumaan 
päätöksentekoon. Tämä tehostaa aiempaa tehokkaampien, tasa-arvoisempien ja 
kestävämpien hallintoratkaisujen löytymistä (Raakjaer Nielsen–Vedsman 1997). 
Yhteishallinnon tehokkuus perustuu kahteen seikkaan. Ensiksikin paikallinen tieto 
voidaan nivoa yhteen tieteellisen ylipaikallisen tiedon kanssa, jolloin tuloksena on 
täydellisempää ja hienosyisempää informaatiota päätöksenteon pohjaksi. Toiseksi 
päätöksenteon sitovuus on parempi paikallisen yhteyden ja laajan yhteistyön ansiosta 
(esim. Singleton 2000). 
 
Yhteishallintaan ei ole olemassa yhtä ja oikeaa järjestelmää, eikä se myöskään ole 
ongelmatonta. Kalataloudelliseen päätöksentekoon tarvitaan luonnollisesti mukaan eri 
kalastajaryhmät. Kuten jo aiemmin mainitsin, muodostavat kalastajat erilaisia 
intressiryhmiä, joiden tavoitteet voivat olla hyvinkin erilaisia. Tästä syntyy 
edustuksellinen ongelma. Miten on käytännössä mahdollista saada kaikkien ryhmien 
edustajat mukaan päätöksentekoon? Ongelmallista voi olla lisäksi saada paikallinen ja 
ylipaikallinen taho yhdessä luomaan tehokas instituutio tilanteessa, jossa tahojen 
intressit ovat osin erilaiset.  
 
Voisivatko kalastusalueet meillä toimia tällaisina paikallisen ja ylipaikallisen tiedon 



sulatusuuneina? Kalastusalueiden toiminta on hyvin erilaista eri puolilla maata. Toiset 
alueet toimivat erittäin aktiivisesti, toiset hoitavat vain pakolliset lakisääteiset tehtävät. 
Parhaassa tapauksessa kalastusalueet toimivat jo nyt eräänlaisina yhteishallinnan 
instituutioina.  
 
Nykyinen edustuksellisuus ei kuitenkaan takaa kalastusalueilla kaikille intressiryhmille 
mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon. Kalastuslain mukaan kalastusalueen 
kokouksiin saavat edustajiaan lähettää yli viidenkymmenen hehtaarin kokoiset 
kalastuskunnat (osakaskunnat) ja yksityiset vesialueet, pienempien vesialueiden 
omistajat lähettävät yhden edustajan rekisterikylittäin, ammattikalastaja- ja 
virkistyskalastusjärjestöt voivat kukin lähettää yhden edustajan. Vesienomistajatahoilla 
on siis kalastusalueiden päätöksenteossa selkeästi vahvin asema. Todellinen 
yhteishallinta on kalastusalueilla mahdollista vasta jos lainsäädäntöä edustuksen 
osalta muutetaan avoimempaan suuntaan. Tällaisella muutoksella voitaisiin myös 
selkeästi parantaa kalastusalueen yleistä asemaa ja painoarvoa. 
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