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Tenon kalatalousalue on pyytänyt lausuntoa Saamelaiskäräjiltä Tenon kalatalousalueen hoito- ja 

käyttösuunnitelmaluonnoksesta (30.8.2021). 

1. Saamelaisten oikeudellinen asema 

Aluksi Saamelaiskäräjät esittää täydennyksenä suunnitelmaehdotuksessa esitettyyn, että kalatalous-

alueen sijoittuminen saamelaiskäräjälain (974/1995) 4 §:n mukaiselle saamelaisten kotiseutualueelle 

käy suunnitelmasta ilmi, kuten myös saamelaisten oikeus alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää 

omaa kieltään ja kulttuuriaan perustuslain 17 §:n 3 momentin mukaan. Saamelaiskulttuuriin luetaan 

vakiintuneesti muun muassa perinteinen kalastus. Saamelaisten perinteinen tieto ohjaa pitkälti saa-

melaisten harjoittamaa kotitarvekalastusta, kalastuksen yleisen sääntelyn ja kalakantojen hoidossa 

jo tehtyjen toimenpiteiden mahdollistamissa rajoissa. 

 

Saamelaisten oikeudellinen asema alkuperäiskansana takaa saamelaisille vahvan aseman perinteisiä 

maita, vesiä ja luonnonvaroja koskevassa päätöksenteossa, joten kalatalousalueen käyttö- ja hoito-

suunnitelmaa laadittaessa on pyrittävä varmistamaan, että saamelaisten perustuslailliset oikeudet 

alkuperäiskansana toteutuvat. Perustuslain 121 §:n 4 momentin mukaan saamelaisilla on kotiseutu-

alueellaan kieltään ja kulttuuriaan koskeva itsehallinto sen mukaan kuin lailla säädetään.  

2. Kyttyrälohi 

Sivulla 9 todetaan vieraslajeista, että alueella tavataan kalaston vieraslajeina kivisimppua (Cottus 

gobio), mahdollisesti harmaanieriää (Salvelinus namaycush) ja kyttyrälohia (Oncorhynchus gor-

buscha). Saamelaiskäräjät huomauttaa, että viime kesän tutkimustulosten ja kalastajien näköhavain-

toihin perustuen alueella tavataan erittäin runsaasti kyttyrälohta. Kyttyrälohen maininta ”mahdolli-

sena” esiintymisenä tulee poistaa hoito- ja käyttösuunnitelmasta.  

Kyttyrälohen esiintyvyys Tenojoessa on ollut runsasta menneenä kesänä 2021. Lisäksi Luonnonva-

rakeskus (Luke) on tehnyt tutkimuksia Tenojoella syyskuun lopulla 2021 ja on julkisesti kertonut 

tiedotusvälineissä, että kyttyrälohen mätiä suorastaan kuhisee Tenojoen pohjassa. Saamelaiskäräjät 

pitää tätä erittäin vakavana uhkana Tenojoen vesistölle. 
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Kohdassa 5 käsitellään vieraslajeja, jossa todetaan, että Tyynenmeren lohien aiheuttamaa uhkaa tor-

jutaan laatimalla yhdessä norjalaisten kanssa suunnitelma kyttyrälohien haittavaikutusten vähentä-

miseksi. Saamelaiskäräjät esittää, että nyt pitää esittää järeämpiä keinoja, sillä kyttyrälohen levin-

neisyys on jo laajaa ja runsasta Tenojoessa. Kyttyrälohen tulevaisuudesta ei vielä tiedetä, sillä tutki-

mustuloksia ei vielä ole olemassa. Saamelaiskäräjät esittää, että yksi keino on myös oman maan si-

sällä tehtävät suunnitelmat ja keinot kyttyrälohen poistamiseksi Suomen lohijoista. Yksi keino olisi 

käydä vuoropuhelua/neuvottelua Maa- ja metsätalousministeriön ja Ympäristöministeriön kanssa 

kyttyrälohen tilanteesta. Lisäksi saamelaiskäräjät esittää yhdeksi keinoksi tutkimuspuolen tukemista 

ja tutkimuksessa mukanaoloa. Luonnonvarakeskus on käynnistelemässä muutamaa tutkimusta Te-

nojokeen ja lohestukseen liittyen vielä tämän vuoden puolella. 

Saamelaiskäräjät on erittäin huolestunut kyttyrälohen kasvavasta määrästä Ylä-Lapin vesistöissä. 

Norja päätti syyskuussa rahoittaa 15,3 miljoonalla kruunulla kyttyrälohen leviämisen estämiseksi teh-

täviä toimenpiteitä. Saamelaiskäräjät näkee välttämättömäksi, että Suomessakin ryhdyttäisiin toimen-

piteisiin, koska kyttyrälohi on jo suuri ongelma ja uhka Tenojoessa. Tenojoki on saamelaisten koti-

seutualueen merkittävimpiä ja suurimpia lohijokia. Kyttyrälohen aiheuttama uhka saamelaisten koti-

seutualueen luonnon monimuotoisuudelle tulee tunnistaa.  

3. Ahven ja hauki 

Sivulla 14 hoito- ja käyttösuunnitelmassa kerrotaan, että hauen on myös havaittu levinneen vesiin, 

joissa sitä ei aikaisemmin ole ollut. Lisäksi todetaan, että hauki on nykyisin yleisesti arvostettu ur-

heilukalastajien keskuudessa ja sen kalastusta voitaisiin tehostaa. Myös ahven on runsastunut hauen 

tapaan ja syyksi epäillään ilmaston lämpenemistä.  

 

Metsähallituksen vastikään lausunnoilla olevassa Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunni-

telma 2022-2027 -luonnoksessa oli myös otettu kantaa Ylä-Lapin ahven- ja haukiesiintymiseen. 

Luonnonvarasuunnitelmaluonnoksessa todettiin seuraavaa: ”Suuntaamme kalastusmatkailua aktiivi-

sen markkinoinnin ja viestinnän keinoin muun muassa hauen ja ahvenen pyyntiin.”  Saamelaiskärä-

jät pitää tätä hyvänä toimenpiteenä. Saamelaiskäräjät esittää, että sivun 26 kohtaan kolme lisätään 

myös yhdeksi keinoksi ahvenen ja hauen pyynti kalastusmatkailun muotona. 

4. Lopuksi 

Sivulla 12 todetaan, ”varsinaista syytä lohikannan vähenemiseen ei tiedetä, mutta syynä lienee kui-

tenkin ympäristönmuutos.” Saamelaiskäräjät esittää, että myös ilmastonmuutos mainitaan yhtenä 

mahdollisena syynä lohikannan vähenemiseen Tenojoessa. 

Saamelaiskäräjät pitää suunnitelmaluonnosta muutoin selkeänä ja kattavana ja näkee, että suunnite-

massa tunnistetaan alueella harjoitettavan kalastuksen keskeisiä piirteitä. 

Merk. 

     

Tuomas Aslak Juuso   Inga-Briitta Magga 

puheenjohtaja   vs. elinkeinosihteeri 

 

Puheenjohtaja päätti lausunnosta 30.9.2021 kuultuaan II varapuheenjohtajaa Leo Aikiota. Lausunnon 

valmisteluun osallistui myös ma. lakimiessihteeri Sarita Kämäräinen. 


