47

T!.E.JO.JA VALTA KALASTUKSEN
PMTOKSENTEOSSA
- K ONFLIKTEISTA YHTEISHALLINTAAN?

P EKKA SALM I

I
Viime aikoina on kayty vilkasta kansainvalista keskustelua ns. yhteishallinnasta,
}ossa valtaa ja vastuuta jaetaan keskushallinnon ja kalavesien kayttajaryhmien
kesken. Ajatuksena on, etta laajempi osallistuminen toisi paatoksiin enemman
kestavyyttaja tehokkuutta verrattuna yleisesti vallassa olevaan keskitettyyn hallintomalliin. Tassa artikkelissa tarkastelen yhteishallinnan mallin kayttokelpoisuutta suomalaisen kalastuksen paatoksenteon kehittamiseksi ja ristiriitojen
lievittamiseksi. Aluksi valotan kalastuksen paatoksentekojarjestelmaa ja kiistoja
Suomessa, jonka jalkeen esittelen konflikteihin, paikalliseen ja tieteelliseen tietoon
seka yhteishallintaan liittyviiii yleistii teoreettista keskustelua. Lopuksi palaan
suomalaisiin kalastuskonflikteihin j a pohdin yhteishallinnan mahdollisuuksia
kotimaisesta niikokulmasta.
j OHDANTO
Kaskyihin ja kontroll iin perustuva kalastuksen
paatoksentekojarjestelma on useissa tutkimuksissa todettu vanha na ikaiseksi ja sopimattomaksi
nykyiseen monimutkaiseen maailmaan (Dubbink
& van Vliet 1996). Ylhaalta a laspain suunnattu
tiedeperustai nen hallinto ei ole onnistunut estamaan ylikalastusta - vaarin s uu nnattuna hallintomalli o njopa ed istanyt ka lakantojen ehtymis ta
eri puolilla maailmaa (Jentoft ym. 1998: 423).
Ratka isuksi naihin o ngelmiin o n viime aikoina
yha useammin tarjottu yhteishall innan malli a.
S uomessa runsaiden ves ien aarella kalastus
on tarkeaksi koettu a ihepiiri ni in elamisen edellytysten kui n harrastuste nkin kannalta, o nhan
maassamme yli kaksi miljoonaa vapaa-ajanka-

lastaj aa ja no in 4000 ammattikalastajaa. Kalastukseen on perinte ises ti liittynyt kontli kteja kalastajaryhmien valilla ja viime aikoina niita o n
il mennyt myos monitaho isessa paatoksentekojarjestelmassa, jossa keskusjohtois uus on voimistanut asemjaan. Kjistat o vat harvoin j uo ntuneet
voimakkaasta kalakantojen ylikalastuksesta: sen
sijaan ne ovat usein liittyneet eri ka las tajaryhm ien pyyntio ikeuksiin seka siihen, milia intressiryhmalla on o ike us maarata naista.

SUOMALAINEN PMTOKSENTEKOJARJESTELMA
S uo messa ka las tuksen paatoksente ko voidaan
jakaa kahteen j arje ste lmaan: kylien vesirajojen
ulkopuo lella harjoitettavaa avomeripyy ntia koskevaan malli in seka ranniko llaj a sisavesilla kay-
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I ossa olevaan moniporlaiseen jlirjeslelmiiiin. En-

sinmainilussa mallissa piiiiloksistii vas1aa liihinnii maa-ja metsiitalousministerio kun taas jalkimmaisessa valta on hajautuncempaa.
Moniporlainen jarjestelmii voidaan karkeasti jakaa paikalliseen paa1oksen1ekoon. alueellisecn viilitasoon jake kusjohloiseen viranomaishallinLOo n. Kalastusoikeus on lah1okoh1aisesti
sidouu maanomi slukseen. Vesien yks i1yinen
omis1aminen ei kansainvalisessa vertailussa ole
kovinkaan harvinaisla. muua ainu tlaa1uis1a on
yksi1yis1cn vesialueiden yhteinen hallinta. Omistajatahoa edustaval kalastusasioissa noin 5000
lakisiiiilcisla kalasluskuntaa, joiden lisiiksi varsinkin picnilla vesialucilla on yksilyiscsti hallittuja vcsialuei1aja toimimauomia kalasluskuntia.
Kalastuksen viranomaispaatoksista vastaavat
keskushallinnon tasolla maa- ja metsatalousminislcrio seka 1980-luvu lla perusteuu piirihallinto. joka nykyisin toimii tyovoima- ja elinkeinokeskuksissa. Viranomaisten ja kalastuskuntien
valiin perus1euiin samaan aikaan piirihallinnon
kanssa kalastusaluect.jotka ovat sekoitus ilsehallintoajajulkista vallankayuoa. Kalastusalueiden
larkoitukseksi maaritelliin kalastuksen suunniltelun ja piiiitoksenteon edistiim inen aiempaa laajemmillaja yhtenaisemm illa vesialucilla. Kalastusalucila on nykyisin 227 ja niiden kokouksiin
osallistuu sekii kalaveden o mistaja- eua kayuajaryhmia. Kalastuskunnatja ne kalavesien omistajat. jotka eivat kuulu mihinkiian kalastuskuntaan. muodostaval cncmmis1on ja oval nain myos
valta-asemassa piialoksiii tehtiicssa. Kalastajaryhmien puolesta kalastusalueen kokoukscn osanouaj iin kuuluu yksi alueella toimi van ammauikalastaja- ja yksi vapaa-aj ankalastajajiirjeston
edustaja (A hvennierni yrn. 1997: 8-9).
Paikalliset kalavedenornistajat ovat suhtautunecl kriiuisesti virano maisvallan kasvuun ja
monesti kokeneet myos kalastusaluejarjeslelman
turhaksi byrokratiaksi. Toisaalta Hyytinen ja
Kupiainen ( 1995: 2 1~) esi uavat. ella omistajuuteen pcrustuva kalastuksen paiitoksentekojlirjestelma ei ole cniiii 1900-lu vun lopulla vastannut
riittaviin hyv in oman osakasrakenteensa ja koko
A.JE ~ YM'"''O 29.2 (2000)" 47-58
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kalastavan vaeston muuloksiin: suuri osa kalavesien kayttiijistii ja kalastuskuntien osakkais1a
asuu nykyisin taajamissaja kaupungcissa uudemman vapaa-ajankalastuskulttuurin piirissa ja cival yleensa osallistu paikalliseen paaloksentekoon. Keskushallinto on vaikullanul niin vapaaajan- kui n ammanikalastajienkin pyyntioikeuksiin. joten paikallistcn omistajien maaraysvalta
on heikentynyt. Kalastuslainsiiadiinnossa korostetaan kalavarojen lehokasta hyody ntamistii ja
ammattikalastusmahdollisuuksicn lurvaamista.
mika on sisavesilla johtanut kiistoihin kalastuskunticn ja ammauikalastajien valilia.
i<ALASTUSKIISTAT- EHTYMATON TUTKIMUSKOHDE

Kalavesista kaydyt riidat ovat kuuluneel kuvaan
niin erakaudella kuin viimeisten vuosisatojenkin
aikana asutuksen vakiinnuttua. Maamme sisavesien kiistat olivat aina 1900-luvun alkupuolclle saakka paikallisia. henkilokohlaisia ja kylicn
valisiii. mutta viime vuosikymmenina ne oval
monimutkaistuneel (Lappalaincn 1997: 9. 25).
Nykyisin paikalliscl kalastuskonfliklil sisavesilla oval usein liitrynecl lehokkaiden ammanikalaslusmenetelmien kaynoon. Vastakkain oval tiilloin
paikallisel kalastuskuntien piiiitoksentekijiil ja muikkua troolilla tai talvinuolilla pyytiiviil ammanilaiset.
lta-Suomessa kalaslukseen liiuyvia karhamia
ja janniueila on tarkaslehu Onkamojarvella. Orivedellii ja Pielisellii (Salmi ym. 1994. Sal mi &
Auvinen 1997. 1998: Pilkiinen 1996. 1997). Naissa 1apauksissa ris1iriida1 ovat ilmcnnee1kahdella
tasolla: horison1aalises1i kalavesicn kayuajaryhmien kesken ja venikaalisesti eri piialoksenlekolahojen valillii. Taus1alla vaikuuaa paikallisen
paii!Oksenlekovallan ja kalaveden kaylon yhdislymincn samaan intressiryhmaan. Samat henkilot. ns. paatoksenlckijiikalastajat. kuu luva1 kolilarvepainoueisiin vapaa-ajankala 1aj iin horisontaalisessa konflik1issa ja paikallisiin piiatoksentekijoihin vertikaalisessa konfliktissa.
A. T. Charles ( 1992) on tarkas1cllu1 maailmalla kaytyja kal as1uskonfli k1cja ja verrannul
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niita tapauksiin, joissa paatoksenteko on toiminut sujuvammin. Kiistat no udattavat tiettyja malleja. Naiden pohja lta C harles o n hahmottanut
kolmion,jossa ki is tat hahmottuvat kulmissa olevien s uoje lu-, rationalisaatio- ja sosiaalisen paradigman valisina jannitteina (kuva I ). Myos
j o kainen kalastukseen liittyva to imija sijoittuu
j ohonkin kohtaan paradig mako lmion sisall a.
Kalavarojen kaytossa kestava tilanne saavutetaan
kun paas taan tasapainoon ' maailmankatsomuste n' aaritapauste n valilla-eli ko lmio n keskialueellc. Tahan s uuntaan voidaan kulkea jaljempana esiteltavan yhteishallinnan ma ll in mukaiste n
ko mprom issien kautta (Charles 1992: 393).
Charlesin paradig makolmiota on sovellettu
myos suomalaisten kalastus ko nfliktie n analyysissa. Pitkanen ( 1996) o n tarkastellut Ita-S uomen
jarvilla ilmenneita kiistoja sijoiuamalla eri osapuolten puheessa korostuvat nakokulmat omi lle
alueilleen ko lmion sisaan. Tama autto i hahmottamaan ryhmien valisia jannitte ita ja mahdollis uuksia kiistojen lieventamiseksi.
Charles ( 1992: 38 1) jakaa kalastusko nfliktit
edellee n niiden laajuuden mukaan kahteen paary hmaan: kalastuksen sisaisiin seka kalas tuksen
ja ulkopuoliste n toimintojen valisiin ristiriitoihin. Sisaiset ri stiriidat liittyvat usein kalavarojen jakoon. kalastuksesta saatavan tuoton jakoon
tai kalastuksen saatelyyn. Ulkoiset konfliktit ovat
kalastajienja kalastuksen kanssa vesistoje n kaytosta kilpailevien muiden alojen valisia ristiriitoja. C harlesin mukaan seka sisaisten etta ulkoiste n konfliktien taustalla ovat samat peruskysySUOJELUPARADIGMA

RATIONALISAATIOPARADIGMA

SOSIAALINEN
PARADIGMA

Kuva I . Kalasruskiisrojen paradigmakolmio
(Charles 1992: 384).

mykset,jotka koskevat omi stamista, kontroll iaja
hallintoa. Han muodostaa myos ne lja kontliktityyppia: kalastuksen toimivaltakysymykset.johto- j a jarjestelymekanismit seka sisaiseen ja ulkoiseen allokaatioon liittyvat kontliktit (Charles
1992: 38 1). Kalastuksen toimivaltakysymysten
ryhma on erityisen kjinto isa. Siihen C harles lukee kuuluviksi omistusoikeuteen liittyvat kontliktit, kiis tat hallinno n roolista ja eri paatoksentekoinstituutioide n valise! ristiriidat.
Kalastuksen ristiriitojen tulkinnassa o n kaytetty myos ympari stokonfliktien typologiaa, jossa kiistat jaetaan arvokontlikteihin, tiedoll isiin
kontlikte ihin ja intressikonfl ikteihi n (Cloke &
Park 1985: 41 1). Arvokontliktit ovat syvall isia
eroja ihmis te n arvo maajlmoissa ja kytkeytyvat
ihmisten erilaisiin luontosuhteisiin ja esimerkiksi tapaan kokea maisema. Kuten Pitkane n ( 1997:
38) korostaa, myos erilaiset kalastuksen intressiry hmat voidaan erote lla luontosuhteen mukaan:
suhde luontoon a iheuttaa eroja suhtautumisessa
kalavesiin ja niiden hyodyntamiseen.
Kog nitii viset eli tiedolli set kontliktit juontuvat ihmisten samaa asiaa koskev ista e ri laisista
tulkinno ista. Sairinen ( 1994: 26-27) rajaa tiedollisiin ko nflikte ihin kuuluviksi vain pu utteellisesta kommunikaatiosta ja persoonall isista ristiri ido ista johtuvat vaarinkasitykset seka eri tyisesti
maalliko iden ja asiantuntijoiden valisen epaluottamuksen. Keskustelut asiantuntijoiden ja maallikoiden valilla oval tarkeita tiedoll isten kontl iktien liev ittam iseksi, multa on kuitenkin kyseen alaista voidaanko yhteisiin tulkintoihi n paasta
vain ' poistamalla vaarinkas ityksia".
Clo ken & Parkin ( 1985: 4 12) mukaan intressiko ntliktit aiheutuvat osapuo lten oman edun tavoittelusta. joka on ristiriidassa muiden ryhmien
edun kanssa. Intressit voivat o llajoko taloudell isia, esteettisia. kulttuurisia. sosiaalisia tai poli iuisia (Sairinen 1994: 27). Koska Suomessa samoja
kalavaroja kayttavat mo nenlaiset kalastajaryhmat.
kalastuksen intress it ja arvot vaihtelevat laajasti.
Paljo lti resurssin yhteisen ja salaperaisen luonteen vuoks i myos tieto ja tulkinnat kalakannoista
ja pyyntio ikeuksien jakoperusteista poikkeavat
A.cE I' YMm IT< 29
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ryhmien viilillii. Kiistat ovat usein sitkeitii, koska
niissii vaikuttavat monet konfliktityypit yhtiiaikaa. Onkin ilmeistii, ettii kalastuskiirhiimiii riittiiii tutk.ittavaksi myos tulevaisuudessa.
K ONFLIKTIEN SMTELY TEORIASSA

Kettunen ( 1998: 72) miiiirittelee konfliktin jiinnitystilaksi tai vastakohta-asetel maksi,jossa toimijoiden viil illii vallitsee ristiriitaisia tavoitteita.
Koska ihmisillii on toisistaan poikkeaviaja ristiriitaisia arvoja ja vaatimuksia, niiin miiiiritelty
yhteiskunnallinen konflikti on usein liisnii, vaikka se ei olisikaan akuutti tai viikivaltainen.
Konflikteja tulkitaan erilaisten yhteiskuntakiisitysten nojalla, joista iiiirimmiiisiii ovat kensensus- eli integraatioteoriaja konflikti- eli pakkovaltateoria (Kettunen 1998: 66). Konsensusteoria liittyy Talcott Parsonsin kehittiimiiiin funktionalistiseen tulkintaan, jossa jokainen yhteiskunnallinen ilmio suorittaa jotain kokonaisuuden
kannalta tiirkeiiii tehtiiviiii. Tiilloin yhteiset arvot
ja yksimielisyys pitiiviit yhteiskuntaa koossa ja
yleinen intressi vo idaan miiiirittaii objekti ivisen
ja poliittisesti neutraalin tiedon avulla. Funktionalistisen konsensusniikokulman mukaan konfliktit ovat viiliaikaisia. muun muassa tiedon puutteestaja viiiiri nkiisityksistiijohtuvia hiiirioitii (Kettuncn 1998: 66).
Konfliktiniikokulma pohjautuu rakenteen
kumouksellisen mullistuksen viiistiimiittomyytecn yhteiskuntaa liipiiisevien luokkakonfliktien
seurauksena (Kettunen 1998: 67). Tiillainen Karl
Marxin kehittelemii pakkovaltateoria soveltuu
kuitenk.in huonosti nykyiseen yhteiskuntaan. Sen
sijaan Kettunen ( 1998: 67) pitiiii selitysvoimaisempana iiiirimmiiisten yhteiskuntakiisi tysten
viilille sijoittuvaa siiiinneltyjen konfliktien teoriaa. Tiistii niikokulmasta konfliktit ovat yhteiskunnan kehityksen ja sosiaalisen vakauden kannalta
tarpeellisia. joten on syytii keskittyii konfliktien
siiiitelyy n.
Piiiiasiassa Ral f Dahrendorfin ja Lewis A.
Coserin kehittelemiissii siiiinneltyjcn konfliktien
teoriassa sosiaalista konfliktia pysyviisti miiarit-
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tava tek.ija on eriarvoisuus vallan ja erityisesti
auktoriteetin. legitimoitujen hallitsevuus-ja alistussuhteiden kiiytossii (Kettunen 1998: 67-68).
Konfliktit ovat ryhmakonfli kteja, joita voi olla
samanaikaisesti useita. Nain samat henkilot voivat olla eri konflikteissa erilaisessa suhteessa
auktoriteettiin. Dahrendorfin mukaan konfli ktien hyviiksyminen jan iiden tietoinen siiiitely erottaa demokraattisen ja totalitaarisen jarjestelmiin
toisistaan. Siiiitely edellyttiiii kuitenk.in, enii osapuolet tunnustavat konfliktitilanteen olemassaolon ja
oikeutuksen. Ryhmien tulee myos organisoitua ja
sopia pelisiiiinnoistii.jotka toimivat vai n osapuolten
ollessa tasa-arvoisia. (Kettunen 1998: 69.)
AsiANTUNTIJUUS JA PAIKALLINEN TIETO

Pirttiliin ym. ( 1996: 7) mukaan tybeliimiin asiantuntijuus on perinteisesti liittynyt teoreettiseen
koulutukseen ja vakiintuneeseen asemaan. Kalastuksen viranomaishallinnon ja tutkimuksen
laajentumiseen liittyy professionalisaatio, jossa
liihinnii luonnontieteellisen koulutuksen hankkineet vakiinnutti vat asemansa asiantuntijoina.
Niiin kalataloudessa - kuten ympiiristoasioissa
ja luonnovarojen hyodyntiimisessii yleensiik.inasiantuntijoiden toiminta-alueena on tieteen ohella myos piiiitoksenteko. Piiiitoksentekojiirjestelmiin toimi vuuden kannalta onki n yhii tiirkeiimpiiii. minkiilaisia strategioita asiantuntijat noudattavat. koska heillii on tiirkeii rooli hallinnon kehittiimisessa jaeri ryhmien viilisen kommunikaation edistiimisessii. Kalastusalan asiantuntijoiden
perinteisena toimintakenttiinii ovat olleet kalavaroihin liittyviit biologiset aiheet. mutta viime aikoina on kansain viilisen mallin mukaan tutkimuksen kohteeksi ryhdytty entistii useammin ottamaan myos taloudellisia ja yhteiskunnallisia
kysymyksiii.
Jiirvelii & Wilenius ( 1996) ovat havainneet.
etta useimmat ympiiristovaikuuajat uskovat vahvasti asiantuntijatietoon ja ·oikcan tiedon' si irtoon kansalaisille. Tieteellincn tieto esittiiii itsensa usein rationaalisena, yleispiiteviinii. riippumattomanaja totena. jolloin se niikee paikallisen tic-
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don puolestaan irrationaalisena kehityksen jarruttajana - nain oil en 'tietamattomia' tulee val istaa (esim. Wynne 1994: 170).
Viime aikoina on kehittynyt yhteiskuntatieteellisen tutkimukscn suuntaus, joka tarkastelee
paikallista ekologista tietoa ja paikallisia hallintatapoja tavoitteenaan tuoda naita esille kehitettaessa vaihtoehtoisia hallintomenettelyja (Davis
1996: 234). Taman ajattelun mukaan esimerkiksi kalavesien kayttajilla on hallussaan kokemusperaista tietoa. joka voi hedelmallisesti taydentaa tieteellista tietoaja nain tuottaa kehittyneempia ja tehokkaampia ratkaisuja hallinnon ongelmiin (Jentoft ym. 1998: 423). Keskustelu on usein
liitetty paikallisen alkuperaisvaeston kokemusten hyodyntamiseen paatoksenteossa esimerkiksi Pohjois-Kanadassa (Duerden & Kuhn 1998)
tai Afrikassa, jossa tieteelliseen tietoon nojautuva lansimainen kolonialismi on jattanyt varjoon
paikallisten ihmisten tietamyksen oman ymparistonsa hallinnasta (Redel itt & Woodgate 1994).
Folke & Berkes ( 1995) maarittavat perinteeseen nojautuvan ekologisen tiedon sukupolvien
aikana kumuloituvaksi tiedoksi ja uskomuksiksi. Kiinnostus tallaisen perinteeseen nojaavan
ekologisen tiedon (tai 'ymparistotiedon') kayttoon ei ole rajoittunut pelkastaan sen soveltamiseen luonnon varojen hyodyntamisessa: sen merkitysta on tutkittu myos maankaytossa. ympariston tilan seurannassa ja kulttuurien sailyttamisessa
(Duerden & Kuhn 1998: 3 1). Toisaalta paikallisen
maallikkotiedon rajaaminen koskemaan vain ekologisia kysymyksia kuvastaa enemmankin tarkastelijan kuin tarkasteltavan kohtccn painotuksia.
Voidaan aiheelliscsti kysya. missa maarin ·alkuperaista viisautta' on jaljella ja missa menee
·perinteisen· raja ulkopuolisten voimien vaikuttaessa (Eythorson 1998). Praktinen paikallinen
ticto voi olla hyvinkin heterogeenistaja monesti
myos laheista sukua tieteelliselle tiedollc. Kuten
Eythorson ( 1998) korostaa, kalastajien tieto kalakannoista valittyy paljolti heidan pyynti valineidensa kautta samaan tapaan kuin tutkijoidenkin tieto. Nain ol len vaikkapa verkkoa ja troolia
kayttavicn kalastajicn kasitykset voivat poiketa
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toisistaan enemmankin kuin tutkijoiden ja heidan kanssaan samantyyppisia pyyntimuotoja
kayttavien kalastajien. Eythorsonin ( 1998) mukaan oleellinen ero on, etta kalastajien paikallinen havainnointi on usein holistisempaa ja ottaa
huomioon laadullisia muutoksia, kun taas tieteellinen tutkimus painottuu rajatumpiin kvantitatiivisiin havaintoihin.
KESKUSJOHTOISUUDESTA YHTEISHALLINTMN

Ylhaalta alas suuntautuva, tiedeperustainen ja
byro kraattinen hallinnon malli on kansainvalisesti vallitseva niin kalastusalalla ku in muussakin luo nnonvarojen hyodyntam isessa (McCay & Jentoft 1996: 238). Uihtokohtana on
usko tieteellisen tiedon jatkuvaan j a kumulatii viseen kasvuun seka sen kayttoon luo nnon
hallitsemiseksi. Tassa ns. managerialistisessa
hallintomallissa tieteen ja tekn ologian nahdaan
toimivan omien lakiensa mu kaan - ja naista
koitu via sosiaalisia ja tal oudellisia ongelm ia
voidaan tarkastella tieteellisesti ja hall ita asiantuntijoiden avu lla (Benton 1994: 33-34 ).
Kritiikkia on Bentonin ( 1994) mukaan esitetty siita. ettei tiedeperustainen ja autoritaarinen
malli ota huomioon laajempia demokraattisia
prosesseja ymparistokiistojen hallitsemiseksi .
Managerialismi etsii ongelmiin pikaisia teknisia
osaratkaisuja. Voidaan myos kysya. onko monimuotoisessa nyky-yhteiskunnassamme koskaan
mahdollista saavuttaa riittavaa tietomaaraa rat ionaalisen tiedeperustaisen suunni ttel un pohjaksi
(Drummond & Marsden 1995: 52).
Kalastuksen paatoksenteon ongelmiin on viime vuosina ta~j ottu ratkaisuna uusia kayttaj ien
osallistumiseen pohjautuvia toimintamallcja.joita
on kutsuttu esimerkiksi paikallistason paatoksenteoksi (local-/eve/ management). osallistuvaksi
hallinnaksi (pa11icipat01)" management) tai yhteishallinnaksi (co-managemellf) (McCay & lentoft 1996: 237). Erityisesti yhteishallinta on viime vuosina noussut suosituksi kasitteeksi kalastuksen paatoksentekoa koskevissa tutkimuksissa.
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Yhteishallinnan maii.ritelma sisaltaa useimmiten paatoksenteon vastuun jakamisen valtiovallan seka alueellisella ja paikallisella tasolla toimivien kayttajiiryhmien organisaatioiden kesken
(esim. Jentofl 1989; Dubbink & van Vliet 1996;
OECD 1997). Toiset kirjoittajat lukevat yhteishallintaan- tasavertaiseen yhteistyohon pohjautuvan paatoksenteon lisaksi - myos mall it, joissa yksi osapuoli konsultoi toisten kanssa tai tekee yksipuolisia paatoksia maiiraysvaltansa turvin (kuva 2). McCay & Jentoft ( 1996) eivat Iaske edella mainittuja paatoksenteon muotoja kuuluvaksi varsinaisen yhteishallinnan piiriin: vaikka esimerkiksi keskushallinto kuuntelisi muita
intressiryhmia ja perustaisi neuvoa antavia tyoryhmia, niita usein kuitenkin kaytetaan vain ratkaisujen legitimointiin ilman todellista vaikutusta
paatoksentekoon.
Raakjrer Nielsen in ja Vedsmanin ( 1997: 278)
mukaan yhteishallinta perustuu oletukseen. etta
kalavesien kayttajien osallistuminen paatoksentekoon edistaa aiempaa tehokkaampien, tasa-arvoisempien ja kestavampien ratkaisujen loytymista. Jotta jiirjestelma toimisi, keskeisten osapuolten tulisi pitaa paatoksenteossa mukana olemista edullisempana vaihtoehtona kuin syrjasta
seuraamista. Pinkerton ( 1994: 2376) katsoo, etta
yhteishallinta voisi motivoida hyvinkin erilaiset

ryhmat toimimaan yhteisten paamaarien puolesta, mutta tama edellyttaa sosiaalista oppimista niin
keskushallinnolta kuin alemmiltakin paatoksentekotasoilta. Kun yhteistyo kohottaisi paatosten
legitiimisyytta. kuten teoria olettaa, ristiriitoja
olisi harvemmin ja nain myos hallinnon toirneenpano- ja kontrollikustannukset vahenisivat.
Yhteishallintamallin oleellisena osana on
paikallisen tiedon tiivis hyOdyntaminen paatoksenteossa asiantuntijoiden tiedon rinnalla. McCayn & Jentoftin ( 1996: 247) mukaan yhteistyossa tarvitaan. Habermasiaja Dryzekia mukaellen,
ns. kommunikatiivista rationaalisuutta,joka pohjautuu yhteison jasenten sosialisaatioon seka toiminnan koordinointiin ja yhteisymmiirrykseen
paasyyn keskustelujen kautta. Nain luotaisiin
pohjaa 'tiedon kosketuspinnalle' (knowledge interface, ks. Arce & Long 1994: 214),jossa voidaan rakentaa siltoja erilaista tietoa hallitsevien
ja eri elamismaailmoissa elavien toimijoiden valille. McCayn & Jentoftin (1996: 247) ajatuksena on, etta yhteishallinnassa kommunikatiivinen
rationaalisuus murtaa esteita tavallisten ihmisten
ja tieteellis-hallinnollisen eliitin valilta vuorovaikutuksen, luottamuksen ja molemminpuolisen
oppimisen avulla. Sosiaalisessa oppimisessa osapuolet oppivat maiirittelemaan tilanteensa uudelleen sen mukaan mita voivat yhdessa saavuttaa.

KESKUSHALLINTO

I

SAA TIEDON
PAATOKSESTA

KONSULTOI

YHTEISTOIMINTA

KERTOO
NAKEMYKSENSA

KERTOO
NAKEMYKSENSA

YHTEISTOIMlNTA

KONSULTOI

SAA TIEDON
PMTOKSESTA

KAYTTAJARYHMAT
Kuva 2. Keskushallinnon ja kiiyttiijliryhnzien piiiitoksentekoon osallistwnisen ulottuvuuksia. Janan
keskialueelle sijoittuvan 'aidon 'yhteishallinnon ulkopuolella valtiovaltaa tai kiiyttiijiii informoidaan
tehdyistii ratkaisuista tai korkeintaan pyydetiiiin ke11omaan nzielipiteensii ennen piiiitostii. Laadittu
julkaisujen OECD ( /997: 125) sekii Sen & Raakjcer Nielsen ( 1996: 407) pohjalta.
ALUE JA YMPAPJSTO
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Kasitysten uude lleen rakentamisen o hella sosiaaliseen oppimiseen liittyy myos halu tyoskennella yhdessa sellais ten osapuo lten kanssa, joita
aiemmin ei o il a tunnettu tai joita o n pidetty epailyttavi na (Pinkerton 1994a: 2374).
Yhteishallintamalli ei ole sinansa uusi keksi nto kalastuksen paa!Oksenteossa, vastaaviajarjes telyja on ollutjo ammo isista ajoista eri puolilla maailmaa. Yiime aikoina kaydyssa keskustelussa on kyse kansalai syhteiskunnanja vapaaehtoi sten jarjestojen palauttamisesta yhdeksi paatoksentekojarjestelman aktiiviseksi osapuoleksi
(McCay & Jentoft 1996: 238: Jentoft ym. 1998:
424). Uuna on McCayn & Jentoftin ( 1996: 238)
mukaan keskustelu kaytllijliryhmien osallistumismahdollisuuksien ja paatoksenteon hajauttamisen
lisaamiseslli- vallassa ollut keskushallinnon roolia
painottanut diskurssi on nain 'kaannetty ympliri'.

V APAAMATKUSTAJAT KURIIN KOLLEKTIIVISELLA TOIMINNALLA
Yhte ishallinnan kriitikot pitavat ajatuksia naiveina erityisesti siksi, etta kalavesie n kayttajien jarjestot eivat heidan mie lestaan o le kulnuurisesti
yhtenaisia e ivatka kykene keraamaan jaseniaan
y hteisten paamaarien ja ratkaisujen taakse, jollo in opportunistiset ns. vapaamatkustajat pilaavat yhteistyon mahdollisuudet. Jentoft ym. ( 1998:
424) katsovat kuitenkin s keptikkojen nakemysten perustuvan kapeaan kuvaan sosiaalisten instituutioiden roolista ja luo nteesta.
Laakkeiksi uusiutuvic n luonno nvarojen kayto n ongelm iin. e ritoten vapaamatkustajakysymyksen ratkai semiseen. on yleisesti esitetty keskusjohtoisuuden ohell a resurssin kayttooikeuksien yksityistamista. Naita kahta taysin erilaista
mallia kaytetaan Ostrom in ( 1990) mukaan metaforisesti ainoina o ikeina resepte ina, vaikka tode llisuudessa olosuhteetja ongelmat vaihtelevat
e ika yhta patenttiratkaisua ole. Ostrom korostaa
ihmisten kykya ottaa kollektiivinen vastuu paatoksenteosta ja, to isin kuin valtiota tai markkino ita koskevissa malleissa esitetaan. kayttoke lpoisin ratkais u on yleensa eri mallie n yhdistel-
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rna. Monet yhteishallintamallin puolustajat pitavat erilaisia ratkai sumalleja avoimina: yhta yleispatevaa yhteishallintajarjestelmaa ei ole, vaan
kalastuksen hallinnon kehittiimisessa tulee ottaa
huomioon kunkin maan ja kalatalouden erityisolosuhteet ja -ongel mat (McCay & Jentoft 1996:
246-247; Sen & Raakjrer Nielsen 1996: 4 14).
Kuten edella esitetysta kay ilmi. keskustelussa
yhteis hallinnan kayttokelpoisuudesta o n kyse
myos erilaisten tieteenparadigmojen valisistajannitteista. Esimerkiksi henkilot, jotka esittavat
he nkilokohtaisia vaihdettavia saaliskiintioita ratkaisuksi kalastuksen paatoksenteon ongelmiin.
nakevat maailman markkinoina ja ihmiset henkilokohtaista hyotya laskemoivina yksiloina (lentoft ym. 1998: 424-425). Sen sijaan yhteishallinnan kannattajat pitavat kalastusyhteisojen sailymista seka siihen tahtaavaa osall istuvaa hallintaa jo sin ansa tarkeinii tavoitteina ja korostavat.
etta taloudellisen tehokkuuden tulee o lla vain yksi
paatoksenteon monista tavoitteista.
Rationaalisen valinnan teoria n sijaan Jentoft
ym. ( 1998: 426) esittavat nakokulmaa. jossa ihmisen kayttaytyminen on sisaisesti kytkeytynyt
(embedded) sosiaalisi in suhteisiinja on nain kulttuuristen seka rakenteellisten voimien muokattavana. Yhteishallinnassa lahdetaan siita. etta intressit eivat ole johdettavissa vai n yksilo iden oman
edun tavoittelusta, vaan ne nousevat myos henkiloiden asemasta ryhmissa. yhteisoissa ja organisaatioissa. Kun heille annetaan vastuuta esimerkiksi kalastuksen saatelyssa. he ottavat uusia rooleja paatoksentekojarjcstelmiissa ja yhteishallinnan vastustajien esittama opportuni stinen kayttaytym inen (kuten vapaamatkustus) todennakoisesti kokisi moraalisen tuomitsemisen. Lisaantynyt vastuu johta isi nain Jentoftin ym. ( 1998:
426-427) mukaan sovittujen saadosten parempaan legitiimisyyteen ja noudattamiseen.
Kaikkien asianosaisten ryhmien osallistuminen paatoksentekoon voi olla kaytannossa vaikea toteuttaa. Kalastajatluetaan yleensa itsesllianselvasti osaksi yhte ishallintaa. Heidan edustuksensa ei kuitenkaan ole aina ongelmatonta, koska kalastajat kuuluvat usein hyvin kin heterogeeAi.uE ·• Y~PA"TO 29.2 (2000)ss 47-58
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nisiin ja kilpaileviin ryhmiin (McCay & Jentoft
1996: 242). Kalastajienjiirjestaytyminen on keskeinen cdellytys paatoksenteossa mukana olemiseen. Sen lisaksi mitka ryhmat ottavat osaa ja
mitcn nc ovat edustettuina. on tiirkeaa maiiritella
myos paatoksentcon taso (esim. Sen & Raakjrer
Nielsen 1996: 408). Vallan sijoittumiseen vaikuttaa paatoksen kohteena oleva kysymys. Jos sc
koskec maantietcellisesti laajoja alueita (csimcrkiksi vaclluskalojen pyynnin saatcly), tulee myos
paatos tchda korkeammalla tasolla kuin paikallisista kysymyksista paatettacssa.
Sopivan paatokscnteon tason loytaminen ei
useinkaan ole yksiseliueista. koska huomioon on
otettava niin ekosysteemi kuin kalastajien ja olcmassaolcvien instituutioidenkin toiminta. McCay
& Jentoft (1996: 244) esiuavat tason maarittamiscn pcrusteeksi ja ratkaisujen vertailun pohjaksi liihcisyyspcriaateua.jossa ihmisten elamaan
vaikuttava paatokscntcko esitetaan tehtavaksi mahdollisimman alhaisella organisaatiotasolla. On kuitenkin otcttava huomioon. etta siirtymincn kohti
paikallisuuua ci valttamatta tuo mukanaan lisaa osallistumismahdollisuuksia eri kayttajiiryhmillc.
TIETO )A VALTA KALASTUSKIISTOISSA

Suomcssa kcskusjohtoinen ticdcpcrustaincn hallintomalli on vallannut alaa. mihin osaltaan on

VALl PORRAS

PAIKALLINEN
PAATOKSENTEKO

vaikuttanut Euroopan unioniin liiuymisen mukanaan tuoma yhteinen kalastuspolitiikka. Viimeisten viidentoista vuoden aikana voimakkaasti
laajcntunecssa viranomaishallinnossa ja siihen
kytkeytyneessa tutkimuksessa keskeiscssa asemassa ovatluonnontieteellisen koulutuksen saancet hcnkilot. Valtiojohtoisen kalastukscn paatokscntekojarjestelman toiminnassa, erityiscsti
toistuvasti kiistoja nostattavassa Itamcren lohen
kalastukscn saatclyssa. on selkeimmin piirtcita
cdella kuvatusta managerialismista. Esimerkiksi
paatokset rajoituksista on use in tehty use in ilman
kalast~jien osallistumistaja lyhyella varoitusajalla
- vasta kun tilanne on siihen pakouanut (Varjopuro & Salmi 1999).
Samail a kun keskusjohtoinen hall into on voimistanut asemiaan. pcrinteisesti lahinna kalastuskunticn kautta toiminut paikallinen omist~jata
ho on meneuanyt valtaansa (kuva 3). Tama on
tapahtunuttoisaalta lainsaadannon ja toisaalta hallintokaytantojen kautta. Omistajan palitokscnteon rinnalle ja sita korvaamaan on vii me aikoina
lainsaadannon avulla luotu valtion jarjestam£ian
lupaan pcrustuvia oikeuksia ja jokamichenoikcuksiin verrauavia kalastusmahdollisuuksia.
Viirneksi tallaisia muutoksia tehtiin kiistellyn ns.
vichekoruilain sliatamisen yhteydessli (Pirhonen
& Salmi 1998). Ongclmia oval aiheuttaneet muun
rnuassa vallan ja vastuun rajojen hailyvyys seka
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Ku1·a 3. Paika/liseen o111istajuuteen pohjaull/1'011 piiiittiksentekojiiljestelmiin kerrokset. tiedon
111110dot }a etuniiktikohdat (Salmi & Am·inen 1997: 63 ).
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toisaalta paikallisten arvojen, tiedonja intressien
tormayskurssit asiantuntijoiden tiedon. urbaanisuuden ja 'yleisen edun ' kanssa.
Keskeinen mekanismi,jolla paikallisen paatoksenteon valta-asema on murentunut, liittyy
tiedon kayttoon (esim. Salmj & Auvinen 1998).
Sisavesien paikallisissa kalastuskiistoissa kokemusperainen ja tieteellinen tieto ovat eronneet
toisistaan eniten kalavarojen hyOdyntam isen ja
suojelun painottamisessa. Kalabiologisten tutkimusten mukaan muikun sopivan tehokas pyynti
on edellytys kantojen tasaiselle lisaantymisrytmille. Nain tieteellinen tieto on tukenut mahdollisuutta hyodyntaa kalavaroja, eli rationalisaatiota
kuvan I paradigmakolmiossa. Sen sijaan arkitietoon perustu vat selitysmallit korostavat pitkalti
kalavarojen suojelunakokohtia, joilla paikalliset
paatoksentekijat ovat perustelleet konflikteja aiheuttaneita ammattikalastuksen rajoitustoimenpiteita. Toisaalta kalastuskunnat ovat vedonneet
yleisesti myos kalastajien tasavertaisuuteen eli
paradigmakolmion sosiaaliseen ulottuvuuteen.
Kun kalastuskunnat ovat pyrkineet rajoittarnaan
ammattikalastusta. paatokset ovat valitusten seurauksena useimmiten kumotuneet. Konfliktin edetessa
korkeammallc paatoksentekotasolle. esimerkiksi
oikeuskiisittelyyn. tutkimustieto nostetaan keskeiseen asemaan. Taman prosessin seurauksena kokemusperiiiseen tietoon tukeutuva paikallinen niikOkulma jaa syrjaan kiistoja ratkaistaessa.
Arvot ovat kiistoissa niikyvimmin esilla paikallisen paatoksenteon oikeutuksen ja omistajan valtan korostamisessa. Yaltakysymykset eri piiiitoksentekijiiryhmien valilla ovat kiteytyneet jannitteisiin
omistusoikeudcn ja kayttooikeuden valilia seka naiden oikeuksien merkitysten muutokseen. Suomessa omaisuuden suojaamista on pideny tarkeana ja
omistus on aiemmin suurelta osin taannut myos kalavesiin liittyvan kayttO- ja hallintaoikeuden. Kalastuksen paatoksentekoa on kuitenkin irtautettu paikallisesta omistajuudesta, joten vahaa on siirtynyt
paatoksentekojiiljestclman keski- ja ylaosiin. Valtaintressit ovat ollcct kiistoissa selkeiimmin esilla kuin
taloudelliset intressit. joita ovat korostaneetliihinna
ammattimaiset kalastajat.
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Ammattikalastajille kalavarojen kayttooikeudet ovat tarkeita niin taloudellisesti kuin arvojenkin osalta. Yapaus ja riippumattomuus ovat
elinkeinon keskeisia motivaation lahteita, joten
ulkopuolelta tulevat pyydysten kayttoonja pyyntialueisiin liittyvat rajoitustoimet aiheuttavat herkasti vastustusta. Monet varsi nkin tehokkaamm illa menetelmilla pyytiivat muikun ammattikalastajat ovat kokeneet. etta heita on syrjitty kalastuskuntien paikallisessa paatoksenteossa. Tasta
syystii he asettavat toiveensa viranomaisiin. jotka ovat edistaneet ammattikalastaj ien asemaa
tutkituissa konfliktitapauksissa. Yaikka ammattimaisimmatki n kalastajat ovat yleensa kotoisin
pyyntipaikkansa lahelta ja tukeutuvat paaasiassa
omaan kokemusperaiseen tietoonsa. he suhtautuvat tieteelliseen tietoon myonteisemmin kuin
paikalliset paatoksentekijat. (Salmi 1998.)
Keskusjohtoisen paiitoksentekojarjestelman
piirissa olevat lohen avomerikalastajat suhtautuvat selviisti kriittisemmin paatosten legitimoinnissa kaytettyyn tieteelliseen tietoon ku in muikun kalastajat moniportaisessa hallinnossa. Lohen pyytajien mukaan kaupungissa asuvat korkeasti koulutetut viranomai set eivat hah mota
kalastajien todellisuutta. mika johtaa kalastajien
kannalta ongelmallisiin paatoksiin. Kun muut keinot eivat ole tepsineet, paatoksenteon ulkopuolelle
jatetyt ammattikalastajat ovat pyrkineet vaikuttamaan paatoksiin ~j oittain myos kansalaistottelemattomuuden avulla. (Varjopuro & Salmi 1999.)
Y HTEISHALLINNASTAKO RATKAISUMALLI?

Kalastuskontliktit heijastavat osaltaan yhteiskunnan muutosta ja siihen liittyvia paatoksentekojarjestelman ongelmakohtia- toisaalta konflikti t
ovat myos itsc muutosprosessin osa. Paastaanko
yhteishallinnan suuntaan kulkemalla tavoittelemaan Charlesin paradigmakolmion keskialuetta. jossa eri nakokulmat seka paikall inen kokcmusperainen ja ticteellinen tieto kayvat vuoropuhelua? Yoidaan myos ajatella. etta eri tiedon
muotoja kaytetiian piiatoksenteossa strategisesti
valtakiistojen valineenii. Toisaalta onnistuessaan
Awe,, Yt<m,s-o 29:2 (2000) ss. 47-58
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yhteishallinnan prosessi voi luoda kayWijaryhmien osallisturnisen avulla laajempaa tietopohjaa
paatoksenteolle myos muissa kuin kalakantoja koskevissa kysymyksissa eli - kuten Jentoft ym. ( 1998:
435) korostavat - mahdollisuuksia artikuloida arvoja, tuoda esiin kulttuuria ja luoda yhteisoa.
Kun ratkaisuja etsitaan monimutkaisten ja
ennalta arvaamattomien ekologisten ja sosiaalisten jarjestelmien ongelmiin, laajempi osallisturninen ei valttamatta vahenna paatoksenteon vaikeusastetta ' kalasopan keittajien' maaran lisaantyessa. Palmer & Sinclair ( 1996) suhtautuvat
kriittisesti maallikoiden paikallisen ekologisen
tiedon kayttokelpoisuuteen kalastuksen hallinnon
kehittamisessa: heidan empiiristen tutkimustensa mukaan paikallista visiota ei ole loydettavissa
edes yhdesta kayttajasektorista, vaan nakemykset ovat hajallaan ja ristiriitaisia. Myos Suomessa kalavesien kayttajaryhmien heterogeenisuus
on omiaan vahvistamaan Palmerin & Sinclairin
esittamaa ajatusmallia. joka puolestaan tukee
keskusjohtoista tiedeperustaista hallintoa.
Toimi van paatoksentekojarjestelman tulee
olla yhteensopiva ekologisen ja sosiaalisen kontekstinsa kanssa (Hanna & Munasinghe 1995).
Kansain valiset tarkastelut ovat osoittaneet. eWi
yhteishallinta ei ole pelkkaa teoriaa vaan sen on
todettu myos toimi van - tietyin edell ytyksin.
Yaikka yhteishallinta toimisikin hyvin suotuisassa
y mp~iri stossa, tulee kuitenkin kysya: sopiiko osallistuva paatoksentekomalli Suomen kalatalouteen
nykyisia mallcja paremmin ? Yhteishallinnan
suuntaan siirtyminen on suuri kynnys yleiselle
tieteellis-rationaaliselle ajattelulle, joka tukeutuu
funktionalist iseen konsensusnakokulmaan. Siina
ongelmat nahdaan lahi nna horisontaalisina kalastajaryhmien valis ina kiistoina. joihin kalavaroja koskevalla tutkimustiedolla voidaan tuoda
apua. Yhteishallintatcorian kaytto edell yttaisi
kuitenkin myos vertikaalisten eri paatoksentekotasojen ja -instituutioiden valisten o ngelmien tunnustamista. Talloin huomiota siirrettaisiin kalakantojen ja kalastuksen teknisesta saatelysta paatoksenteon kehittamiseen. Paamaarana ei olisi
kontliktien poistaminen konsensuksen hengessa
A..cE ,, YvPA,STO 29 2 (2000) ss 47-58
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vaan - realistisemmin - niiden saateleminen siten, etta eri intressiryhmat ovattietoisia 'pelisaannoista' seka kokevat paatoksentekoprosessin ja
tehdyt paatokset legitiimeiksi.
Yhteishallinnan malli edellyttaisi myos Suomen olosuhteissa valtasuhteiden uudelleenarviointia, mika puolestaan edellyttaisi tasavertaista
ajatusten vaihtoa eri ryhmien kesken, myos alan
ulkopuolisten kanssa. Kommunikaatio, yhteistyo
ja sosiaalinen oppiminen ovat avainsanoja. mutta ne edellyttavat samalla institutionaalisia jarjestelyja seka toisaalta niin asiantuntijoi lta kuin
maallikoiltakin moti vaatio ta osallistumiseen .
Yaikka ammattikalastaj ien alueellinen hajanaisuus ja individualismi vaikeuttavat jarjestaytym ista ja intressien esiintuomista. useiden kalastajien esittama halukkuus paatoksentekijoiden ja
kalastajien keskinaiseen yhteistyohOn tukee yhteishallinnan mahdollisuuksia.
Ryhmien edustuksen lisaksi myos paatoksenteon taso on keskeinen seikka. Ammattikalastajien edustus avomeripyyntia koskevassa paatoksenteossa voisi kehittya alueellisten kalastajajarjestojen tai ns. tuottajajarjestojen kautta. Yaikka
esimerkiksi ympari ltamerta vaeltavan lohen saatelyn kannalta voidaan laajaa ja yhtenaista hallinnan kenttaa pitaa biologiselta kannalta perusteltuna. rajatummat hallinta-alueet ovat sosiaalisesta ja taloudellisesta nakokulmasta kayttokelpoisempia. Rannikollaja sisavesilla moniportaisessa omistukseen perustuvassa paatoksentekojarjestelmassa jo olemassa olevaa valiportaan
toimijaa, kalastusaluetta. voisi kehittaa yhteishallinnan mallin mukaiseksi instituutioksi. Kalastusalue kattaa useimpien hallinnon tehtavien toteuttamisen kannalta mielekkaan kokoisen vesialueen ja sen paatoksentekoon osallistuu eri intressiryhmien edustajia. joten silla on myos edellytykset edistaa kommunikaatiotaja yhteistyota.
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