
Tapio	  Rantala	  
Metsätieteiden	  laitos	  /	  Helsingin	  yliopisto	  

Tulevaisuuden	  tutkimuksen	  seuran	  kesäseminaari	  'Vallan	  uudet	  muodot	  ja	  tulevaisuuden	  
elämäntavat'	  Jyväskylä,	  29.-‐30.8.2013	  



Sisältö	  

  Lähtökohta:	  kyvyttömyys	  tehdä	  kestävää	  
kalastuspolitiikkaa	  Suomessa	  

  Mikä	  on	  Nopean	  toiminnan	  joukko	  (NTJ)?	  
  Mitä	  NTJ	  on	  saanut	  aikaan?	  
  Miten	  NTJ	  on	  onnistunut,	  mitä	  on	  opittu?	  
  Onko	  NTJ	  (ainakin	  jossain	  määrin)	  uniikki	  
ennakkotapaus,	  josta	  mahdollista	  oppia	  
toimintamalleja?	  



Lähtökohtia	  

  Suomessa	  ei	  ole	  koskaan	  kyetty	  tekemään	  kestävää	  
kalastuksensäätelypolitiikkaa	  (vrt.	  metsäpolitiikka,	  uhanalaisten	  lajien	  
suojelu)	  

  Kalat	  ainoana	  eliöryhmänä	  lainsuojattomia,	  EU-‐jäsenneuvotteluissa	  
jätettiin	  Suomen	  vaatimuksesta	  direktiivien	  ulkopuolelle	  

  Kalanistutusten	  tuotto	  heikentynyt	  merkittävästi,	  taloudellisesti	  
kannattavinta	  olisi	  edistää	  luontaista	  lisääntymistä	  

  Kalapolitiikka	  kabinettipolitiikkaa	  puhtaimmillaan	  -‐	  asiat	  on	  sovittu	  
muutamien	  edunsaajien	  kesken	  ja	  eduskunta	  on	  toiminut	  lähinnä	  
kumileimasimena.	  Hallinnon	  edustajat	  ovat	  jääneet	  kiinni	  valehtelusta	  ja	  
osatotuuksista	  useissa	  yhteyksissä.	  

  Päättäjien	  ja	  suuren	  yleisön	  tiedot	  asioiden	  todellisesta	  tilasta	  heikot,	  
medioilla	  ei	  ollut	  paljonkaan	  mielenkiintoa,	  vapakalastajilla	  ei	  ole	  ollut	  
sananvaltaa,	  tieteellistä	  tutkimusta	  kalapolitiikan	  tekemisestä	  ei	  ole,	  
kalastuslehdissä	  kirjoitettu	  jonkin	  verran	  viime	  20	  vuoden	  aikana	  mutta	  
kalakantojen	  tila	  huonontunut	  koko	  ajan	  



Ihmisillä	  on	  kiinnostusta	  kalojen	  elinolojen	  
parantamiseen	  





Riista-‐	  ja	  kalatalouden	  tutkimuslaitos:	  

Järvilohi:	  äärimmäisen	  uhanalainen	  
Meritaimen:	  äärimmäisen	  uhanalainen	  
Saimaannieriä:	  äärimmäisen	  uhanalainen	  
Meriharjus:	  äärimmäisen	  uhanalainen	  	  
Ankerias:	  erittäin	  uhanalainen	  	  
Vaellussiika:	  erittäin	  uhanalainen	  	  
Järvitaimen:	  erittäin	  uhanalainen	  	  
Itämeren	  lohi:	  vaarantunut	  (mutta	  useissa	  Itämeren	  

joissa	  luonnonkanta	  lähellä	  katoamista)	  



Lohi	  

Taimen	  





Nopean	  toiminnan	  joukko	  

  Suljettu	  Facebook-‐ryhmä,	  mutta	  kaikille	  pääsy	  mukaan	  
  Perustettu	  2011	  syksyllä,	  yli	  1000	  jäsentä	  omilla	  kasvoillaan	  
  Ei	  varsinaista	  johtajaa,	  perustaja	  Anssi	  Lehtinen,	  

voimahahmo	  Jasper	  Pääkkönen,	  ydinryhmä	  yhdeksän	  
henkeä	  

  Yhteinen	  nimittäjä	  vastuullinen	  kalastus	  ja	  muutoshaluisuus	  
  Paljon	  vapaa-‐ajankalastajia	  (mutta	  ensimmäiset	  

ammattikalastajat	  saatu	  mukaan)	  
  Julkkiksia	  1,	  ministereitä	  4,	  kansanedustajia	  >7,	  

kalatutkijoita	  >4,	  kala-‐alan	  järjestöjen	  edustajia	  >4,	  kala-‐
alan	  hallinnon	  edustajia	  >4	  

  Miehiä	  95%	  	  



  Aktiivinen	  pyrkimys	  yhteistyöhön	  ja	  
vastakkainasettelujen	  välttämiseen,	  mutta	  

  Tärkeimmät	  liittolaiset:	  Virtavesien	  hoitoyhdistys,	  
Vapaa-‐ajankalastajien	  keskusjärjestö,	  WWF	  ja	  osin	  
muut	  luontojärjestöt,	  Vihreät	  (puolue)	  ja	  varsinkin	  
ympäristöministeri	  Ville	  Niinistö	  

  Tärkeimmät	  vastustajat:	  MMM	  
elinkeinokalatalousyksikkö,	  Suomen	  
Ammattikalastajaliitto	  SAKL,	  Kalatalouden	  
keskusliitto,	  Keskustapuolue,	  Ruotsalainen	  
kansanpuolue,	  Maaseudun	  tulevaisuus	  (huom.	  
mikään	  näistä	  ei	  homogeeninen)	  





Toimintatapoja	  

  Tiedon	  jakaminen	  ja	  kumuloiminen	  
  Voimaantuminen,	  jatkuva	  kampanjointi	  itseohjautuvasti,	  

liittoutuminen	  samanmielisten	  kanssa	  
  Vaikuttaminen	  päättäjiin	  (ministerit,	  kansanedustajat)	  

sopivalla	  hetkellä	  
  Kannanottojen	  kirjoittaminen	  hallinnolle	  
  Mediajulkisuus	  (Internet,	  lehdet,	  TV,	  radio),	  vastineiden	  

organisoitu	  kirjoittaminen	  
  Vaikuttaminen	  kauppoihin	  ja	  ravintoloihin;	  yhteydenotto	  

heti,	  jos	  myyvät	  uhanalaista	  tai	  alamittaista	  kalaa	  
  Tiedon	  jakaminen	  omassa	  tuttavapiirissä,	  kuluttajavalistus	  
  Kalojen	  elinympäristöjen	  kunnostaminen	  talkoilla,	  

kotiutusistutukset,	  vapaaehtoinen	  kalojen	  vapauttaminen	  	  









Muutamia	  tapahtumia	  

  2011/11	  ryhmän	  perustaminen	  ja	  ensimmäisen	  kannanoton	  
laatiminen	  

  2012/5	  medioissa	  mielenkiintoa	  kaupan	  keskusliikkeiden	  
kantaan	  uhanalaisen	  lohen	  myyntiä	  kohtaan	  

  2012/10	  Eduskunnan	  suuressa	  valiokunnassa	  voitto	  yhdellä	  
äänellä	  Suomen	  kannasta	  kestävästä	  lohikiintiöstä	  EU:ssa	  
(hallitus	  oli	  kaatua	  sisäiseen	  epäluottamukseen!)	  

  Saimaannieriän	  rauhoitusalueelle	  aiottu	  troolikalastus	  
saatiin	  estettyä	  	  

  2013/4	  ”hullu	  uutisviikko”	  –ainakin	  70	  kirjoitusta	  
tärkeimmissä	  medioissa	  kymmenen	  päivän	  aikana,	  radiossa	  
ja	  televisiossa	  useita	  väittelyitä.	  Hesarin	  isoin	  pääkirjoitus.	  	  

  2013	  /8	  Kymijoen	  Korkeakosken	  kalaporras	  sai	  tukea	  
lisäbudjetista	  –	  Suomelle	  30	  km	  uutta	  lohijokea	  	  



Opittua:	  
  Facebookin	  ryhmä	  on	  yksinkertaisuudessaan	  hyvin	  toimiva	  

alusta,	  Facebookissa	  ovat	  mukana	  ”kaikki”	  ja	  maan	  eri	  puolilta	  
tulee	  luontevasti	  hyvä	  edustus	  

  Keskustelu	  onnistuu	  ja	  etenee,	  kokonaiskuva	  paranee	  (vrt.	  
Habermas,	  Rawls	  ja	  muut	  teoreetikot)	  

  Ryhmän	  moderointia	  ei	  (yllättäen)	  ole	  juurikaan	  tarvittu,	  
asiallisuus	  on	  säilynyt	  itseohjautuen.	  Vastustajat	  ovat	  yrittäneet	  
jonkin	  verran	  provosoida,	  mutta	  siitä	  ei	  ole	  seurannut	  mitään	  
vakavampaa.	  Keskusteluun	  kykenemättömiä	  ja	  liialliseen	  
dominointiin	  pyrkiviä	  on	  lähtenyt	  pois	  varsinkin,	  kun	  ryhmäläiset	  
ovat	  huomautelleet	  asiasta.	  

  Myös	  ei-‐ammattilaiset	  pystyvät	  keräämään	  ja	  omaksumaan	  
netistä	  olennaista	  ja	  luotettavaa	  tietoa,	  mutta	  kirjoitus-‐	  ja	  
tiedonkäsittelytaidot	  saattavat	  rajoittaa	  sen	  muotoilua	  
uskottaviksi	  teksteiksi	  

  Ihmiset	  ovat	  mielellään	  mukana	  merkittävissä,	  julkisuutta	  
saavissa	  tapahtumissa;	  myös	  julkkiksilla	  on	  vetovoimaa	  –siis	  
sosiaaliset	  syyt	  selittävät	  osallistumishalukkuutta	  	  



  Kestävän	  kalastuksen	  vastustajat	  ovat	  yllättävän	  heikkoja	  
tiedollisesti	  ja	  moraalisesti,	  vaikka	  kestävyyden	  kannattajat	  ovat	  
pääosin	  muita	  kuin	  kala-‐alan	  ammattilaisia	  

  Perinteisten	  (hyvä	  veli-‐tyyppisten)	  toimijoiden	  vaikea	  ollut	  vaikea	  
ymmärtää,	  että	  netissä	  kaikki	  ovat	  periaatteessa	  saman	  kokoisia,	  
ts.	  asema	  ei	  määrittele	  puheoikeutta,	  vaan	  asian	  tärkeys	  ja	  faktat	  
nettiyleisön	  silmissä	  

  Kun	  kansanedustajaan	  ottaa	  yhteyttä	  viisi	  äänestäjää,	  niin	  asia	  
alkaa	  kiinnostamaan	  ja	  hän	  mahdollisesti	  hankkii	  asiasta	  ainakin	  
jonkin	  verran	  tietoa	  

  Jos	  julkisuutta	  on	  tarjolla,	  niin	  monet	  tahot	  ovat	  kärkkäänä	  
liikkeellä	  ja	  pyrkivät	  julkisuuden	  imussa	  saamaan	  myös	  omat	  
asiansa	  esille	  

  Alexander	  Stubbin	  erityisavustaja	  Lauri	  Tierala	  Facebookissa:	  
”Suomen	  kokoisen	  maan	  poliittisen	  järjestelmän	  saa	  aivan	  
sekaisin	  yksi	  Jasper	  Pääkkönen.	  Tragikoomista.”	  Mukana	  on	  
tietysti	  monia	  muitakin	  tahoja,	  mutta	  Jasperin	  toimintaa	  
käyttävät	  mainostoimistotkin	  esimerkkinä	  siitä,	  kuinka	  
sosiaalisessa	  mediassa	  toimitaan	  neuvokkaasti.	  Yksilön	  
vaikutusmahdollisuudet	  ovat	  Suomessa	  kiinni	  kyvykkyydestä,	  
ahkeruudesta	  ja	  mahdollisuudesta	  käyttää	  aikaa	  asian	  ajamiseen.	  



  ”Menestyksen	  pohjan	  on	  tainnut	  luoda	  mm.	  MMM	  hölmöilyllään	  ja	  piittaamattomalla	  
toiminnallaan.	  Kiistatonta	  faktaa	  NTJ:n	  argumentoinnin	  tueksi	  on	  ollut	  helppo	  löytää.	  
Tähän	  kun	  vielä	  lisää	  NTJ:n	  avainhenkilöiden	  kyvyt	  tiivistää	  oleellinen	  ja	  erinomainen	  
esiintyminen	  julkisuudessa	  on	  tie	  ollut	  menestykselle	  valmis.”	  

  ”Olemme	  mielestäni	  saaneet	  aikaan	  sen,	  että	  aiemmin	  täysin	  diktatuurisessa	  
sanelupolitiikassa	  operoinut	  kalatalous	  on	  saanut	  jonkinlaisen	  opposition.”	  

  ”	  Uskoisin	  että	  päättäjät	  ovat	  hyvinkin	  varovaisia	  tekemästä	  huonoja	  päätöksiä	  tästedes	  
kala-‐alan	  asioissa,	  joten	  luullakseni	  vaikutusta	  on	  ollut	  enemmän	  kuin	  edes	  tiedämme.”	  

  ”	  NTJ:n	  etuna	  kun	  on	  pitkään	  ollut	  objektiivinen	  näkemys	  asioihin	  eli	  myös	  liika	  
"luontohihhulointi"	  on	  kitketty	  nopeasti	  pois.	  Samasta	  syystä	  keskusteluun	  ovat	  voineet	  
osallistua	  kaikki	  asuinkunnasta	  tai	  poliittisista	  puolueista	  huolimatta.”	  

  ”Pidän	  tärkeimpinä	  asioina	  tässä	  ryhmässä	  sen	  nimen	  mukaista	  nopeaa	  toimintaa	  ja	  
jäsenistön	  laajaa	  asiantuntemusta.	  Ryhmän	  kautta	  jäsenet	  saavat	  ajankohtaista	  tietoa	  siitä	  
mitä	  kala-‐asioiden	  suhteen	  tällä	  hetkellä	  tapahtuu.	  Ryhmän	  laaja	  jäsenistö	  takaa	  sen,	  että	  
kun	  asioiden	  taustoja	  ja	  todellisuuspohjaa	  selvitellään	  ja	  keskustellaan,	  aina	  on	  joku	  joka	  
tietää	  juuri	  siitä	  asiasta	  kaikkein	  tärkeimmät	  pointit	  (+löytää	  tilastot	  ja	  tutkimuksen).”	  

  ”	  Teho	  on	  perustunut	  jatkuvaan	  kommentointiin	  ja	  uutisointien	  jakamiseen	  siivitettynä	  
hyvillä	  julkisuuden	  henkilöiden	  kommenteilla.	  Viestimme	  pääsi	  kiirimään	  eteenpäin	  kiitos	  
MMM:n	  sekä	  parin	  kauppaketjun	  kämmäilyiden	  avulla.”	  

  ”Kaipa	  ryhmän	  teho	  perustuu	  tarpeeseen.	  Nykyään	  (kaupungeissa	  asuvat)	  vapakalastajat	  
ovat	  iso	  ryhmä	  kalatalouden	  näkökulmasta,	  mutta	  viralliset	  vaikutusmahdollisuudet	  ovat	  
melko	  vähäisiä.	  Kaipa	  tämä	  ryhmä	  pohjimmiltaan	  on	  syntynyt	  epäviralliseksi	  
vaikutuskanavaksi	  virallisen	  koneiston	  puuttuessa.	  Esim.	  ammattikalastajilla	  ei	  varmasti	  ole	  
vastaavaa	  tarvetta.”	  







Säännöt:	  

1.  Ei	  turhaa	  trollausta	  	  
2.  Laittomuuksiin	  yllyttäminen	  on	  ehdottomasti	  kielletty.	  	  
3.  Ryhmän	  käyttäminen	  kaupallisiin	  tarkoituksiin	  on	  ilman	  

lupaa	  kielletty.	  Poikkeuksia	  on	  esim.Kalavale-‐kirjan	  
tyyliset	  selkeästi	  aiheeseen	  liittyvät	  asiat.	  	  

4.  Tiivistä,	  vältä	  turhan	  pitkiä	  viestejä	  etenkin	  asioissa	  jotka	  
vaativat	  nopeaa	  toimintaa.	  	  

5.  Vältä	  jankkaamista	  ja	  muiden	  tietotaidon	  
kyseenalaistamista.	  Ryhmässä	  on	  lukuisia	  alan	  harrastajia	  
joilla	  ei	  ole	  aikaa	  opiskella	  itse	  jokaista	  asiaa	  juurta	  jaksain,	  
mutta	  silti	  heidän	  mielipiteensä	  on	  asialle	  arvokas,	  etenkin	  
kun	  se	  menee	  päättäjien	  tietoon	  oikeaan	  aikaan.	  



Keskustelun	  laatu?	  (Delli	  Carpini	  2004,	  Trénel	  
2004,	  Papacharissi	  2004,	  Stromer-‐Galley	  2007)	  	  

  Onko	  keskustelu	  järkevää,	  ts.	  aiheen	  mukaista,	  perusteltuihin	  tiedon	  
lähteisiin	  pohjautuvaa	  ja	  kriittistä	  (rationality)?	  

  Pyritäänkö	  argumentteja	  oikeuttamaan	  yhteiskunnallisilla	  arvoilla	  ja	  
yhteisellä	  edulla	  (justification	  level)?	  

  Edistävätkö	  keskustelun	  tekniset	  puitteet	  ja	  moderaattorit	  tasa-‐arvoista	  
mahdollisuutta	  keskusteluun	  (equality	  of	  voices)?	  	  

  Onko	  keskustelu	  toisia	  osapuolia	  kunnioittavaa	  (respect)?	  Onko	  
keskustelu	  rakentavaa	  (constructiveness)?	  Onko	  keskustelu	  
vuorovaikutteista	  (interactivity)?	  

  Onko	  keskustelun	  tunnepitoisuus	  kohtuullista	  (emotional	  balance)?	  
Esiintyykö	  ns.	  vihapuhetta	  tai	  viharyhmämäisiä	  piirteitä?	  

  Tunnistavatko	  osallistujat	  reilun	  keskustelun	  pelisäännöt	  (procedural	  
reflexivity)?	  Edistääkö	  keskustelu	  entistä	  monipuolisemman	  ja	  
kokonaisvaltaisen	  kuvan	  muodostumista	  keskustelunaiheesta	  
(completeness,	  comprehensiveness,	  deliberativeness)?	  Edistävät	  
osanottajat	  keskustelun	  laatua	  tuomalla	  esiin	  laadukkaan	  keskustelun	  
pelisääntöjä?	  



Päätelmiä	  /yhteenvetoa	  

  Kala-‐alan	  toimijat	  ovat	  viimeinkin	  alkaneet	  julkisuuden	  myötä	  saada	  
juuri	  sellaisen	  julkisen	  imagon	  kuin	  ne	  ansaitsevatkin	  	  (avoin	  
yhteiskunta,	  demokratia	  ja	  markkinatalous	  toimivat	  yhä	  paremmin)	  

  Vähitellen	  Suomeenkin	  syntyy	  poliittista	  kulttuuria,	  jossa	  kansalaiset	  
valvovat	  lakiesitysten	  etenemistä,	  kansanedustajien	  
äänestyskäyttäytymistä	  sekä	  etujärjestöjen	  ja	  hallinnon	  toimintaa	  	  

  Osatotuuksilla	  operoivan	  hallinnon	  toimintatapoja	  on	  erittäin	  vaikea	  
hyväksyä,	  mutta	  toisaalta	  sellainen	  vastustaja	  on	  aika	  helppo	  

  Hallinnossa	  edelleen	  jäljellä	  selkeää	  salailumentaliteettia,	  uusitun	  
julkisuuslainsäädännön	  henki	  ja	  lain	  kirjain	  eivät	  toteudu	  

  Salaillun	  hallinnollisen	  tiedon	  vuotaminen	  olisi	  hyvin	  tarpeellista,	  jotta	  
kansalaiset	  tietäisivät,	  mitä	  on	  valmisteilla	  tai	  edes,	  mistä	  on	  jo	  päätetty	  
–	  	  pitäisi	  organisoida	  turvallinen	  vuotosivusto	  

  Ihana	  internet,	  joka	  mahdollistaa	  kaiken	  tämän!	  



Anssi	  Lehtinen	  	  Nopean	  toiminnan	  joukko	  
[liittyen	  2	  milj.	  €	  rahoituspäätökseen	  
Kymijoen	  Korkeakosken	  kalatien	  
rakentamiseksi]	  

”Kiitos	  Ville	  Niinistö,	  kiitos	  Jasper	  Pääkkönen,	  kiitos	  kaikki	  
ketkä	  ovat	  jaksaneet	  pitää	  asiasta	  melua	  joka	  ikinen	  päivä.	  Ei	  
mennyt	  huudot	  ja	  työ	  hukkaan.	  Väitän,	  että	  meidän	  älämölö	  
on	  nyt	  saanut	  aika	  paljon	  aikaiseksi!	  Tässä	  erittäin	  hyvä	  
esimerkki	  siitä,	  että	  kansalaisten	  mielipidettä	  kyllä	  
kuunnellaan	  ja	  tämän	  maan	  kekkoslovakian	  aikaiset	  asenteet	  
vaelluskaloja	  kohtaa	  alkaa	  nyt	  vihdoin	  muuttua.	  Luulen	  ja	  
toivon	  että	  tämä	  on	  vasta	  alkusoittoa!”	  

Nopean	  toiminnan	  joukko	  
https://www.facebook.com/groups/124444177656870/	  


