
Etelä-Savon  Vapaa-ajankalastajapiirin lausunto  

Etelä-Savon Vapaa-ajankalastajapiiri tutustuttuaan hallituksen esitykseen 
uudeksi kalastuslaiksi esittää lausuntonaan seuraavaa:  

Yleiskalastusoikeudet ja rahoitus 
 
Etelä-Savon Vapaa-ajankalastajapiiri pitää hyvänä asiana kelaonginnan 
muuttumista maksuttomiksi yleiskalastusoikeuksiksi. Sitä vastoin,   
piiri pitää erittäin huonona esitettyä 65 vuotta täyttäneiden maksuttomien 
yleiskalastusoikeuksien poistamista, koska maksulla vaikutetaan kielteisesti 
kalastusharrastuksen kehittymiseen ikäihmisten joukossa, 
kalastusvälinekaupan myyntiin sekä hyvinvoinnin edistämiseen.  
 
Piiri ei myöskään pidä hyvänä kalastuksenhoitomaksun ja läänikohtaisen 
viehekalastusmaksun yhdistämistä yhdeksi kalastonhoitomaksuksi, koska 
muutos palvelee ainoastaan useamman läänin alueella vieheellä kalastavia ja 
laittaa maksajaksi verkoilla, uistelemalla tai erityiskalastuspaikoissa kalastavat.  
 
Nykyistä menettelyä tulisi kehittää niin, että läänikohtaisen 
viehekalastusmaksun yhteyteen tulisi mahdollisuus lunastaa useamman vavan 
lupa (1-3 vapaa) lisämaksusta sekä satunnaisia kalastajia varten luoda yhden 
kortin malli, jossa yhdellä maksulla voidaan maksaa sekä 
kalastuksenhoitomaksu että viehekalastusmaksu lyhytaikaista kalastusta 
varten koko maan alueella. Näin laajennettaisiin kansalaisten 
kalastusoikeuksia sekä helpotettaisiin itse luvanmaksu tapahtumaa.  
 
Kalatalousalueen yleiskokous (25 § 4) 
”jokainen 23 §:n 2 momentissa tarkoitettu valtakunnallinen kalastusalan 
järjestö”. 
Riittävän paikallistuntemuksen sekä vapaa-ajankalastajien näkemysten 
turvaamiseksi, esitämme että kaikilla kalatalousalueella toimivilla Vapaa-
ajankalastajien Keskusjärjestöön kuuluvilla jäsenseuroilla olisi oikeus lähettää 
edustaja kalatalousalueen kokoukseen.  
 
Käyttö- ja hoitosuunnitelman laatiminen (36§ 5) 
Mitkä ovat perusteet kalataloudellisesti merkittävien alueiden määrittelylle? 
 
Kaupalliseen kalastukseen tarkoitetut pyydykset ja pyyntimenetelmät 
(49§) 
kaupalliseen kalastukseen tarkoitettujen pyyntivälineiden kielto tulisi koskea 
myös yksityisvesialueita. Vapaa-ajankalastuksessa verkkojen 
enimmäismäärän tulisi rajata 4- 6 kpl.  
  
 
 
 
 
 



Saaliin ensimyynti (90§) 
Esityksessä saaliin ensimyyntiä ei saa tehdä muut kuin kaupalliset kalastajat 
lukuun ottamatta enintään viiden kilon erää vuorokaudessa. 
Mielestämme kalastuskilpailun järjestäjällä tulisi olla oikeus myydä kilpailun 
aikana pyydetty saalis erityisluvalla.  
 
 
Lisäksi vapaa-ajankalastapiiri esittää, että    
- alueellisten (ELY -keskusten) että valtakunnallisten kalastusviranomaisten 

(MMM, valtioneuvosto) valtuudet säädellä kalastusta eivät saa olla 
rajatumpia kuin mitä nykyinen kalastuslaki antaa valtioneuvostolle tai 
kalastusalueille. 

- (7 luku) vaelluskaloja koskeviin säädöksiin tulisi kirjata hoitoa ja kalastusta 
koskevat periaatteet. 

- vaelluskalavesistön määrittelyyn (luku 1) tulisi sisällyttää myös 
vaelluskaloille tärkeät syönnösalueet, joilla myös kalastusta olisi 
säädeltävä lakiesityksen 64 §:n tarkoittamalla tavalla. 

- kalakantojen hoidon periaatteet olisi kirjattava asianomaiseen lukuun (8 
Luku). Erityisesti olisi määriteltävä yleinen periaate, jonka mukaan 
kalakantojen hoidossa pyritään ensisijaisesti luonnonlisääntymisen 
turvaamiseen. 
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