
 
Lausunto koskien kalastuslain kokonaisuudistusta 

 

 

Ma allekirjoittaneet Pyhäjärviseudun Perhokalastajat ry:n hallituksen jäsenet, esitämme 

edustamamme kalastusseuran lausuntona seuraavaa: 

 

Vuodelta 1983 peräisin oleva nykyinen kalastuslaki halusi tehdä kalastusalueista kalavesien 

omistajien, ammattikalastajien ja vapaa-ajankalastajien yhteisjärjestöjä. 

Esitys uudeksi kalastuslaiksi ei mielestämme jatkaisi näitä kalavesien hoidon sekä 

kalastusharrastuksen jatkuvuuden kannalta myönteisiä kehityslinjoja. 

 

Hallitusohjelman mukaan” Maksuttomia ja maksullisia yleiskalastusoikeuksia kehitetään ja 

laajennetaan kestävällä tavalla vapaa-ajankalastusta laajojen kansalaispiirien luontoharrastuksena”. 

Työryhmä esitys uudeksi kalastuslaiksi ei mielestämme ole useilta kohdiltaan hallitusohjelman 

mukainen. 

 

Lakiesityksessä kaavailtu eläkeläisten saattaminen kalastonhoitomaksun piiriin, ei tue hallituksen 

kantaa. Muutos koskisi 100 000 eläkeläistä, mikä johtaisi ikääntyneiden henkilöiden 

kalastusharrastuksen vähenemiseen, millä puolestaan olisi suora vaikutus heidän fyysiseen ja 

psyykkiseen hyvinvointiinsa. Lisäksi useat eläkeläiset ovat aktiivisten kalastusseurojen 

selkärankoina opastamassa nuoria, mutta myös aloittelevia kaiken ikäisiä kalastajia ja vähäinenkin 

eläkeläisten poistuma harrastuksen piiristä heijastuisi suoraan koko vapaa-ajankalastusharrastuksen 

vähenemiseen. 

 

- Esitämme lausuntonamme, että eläkeläisiltä ei perittäisi esitettyä kalastonhoitomaksua, vaan 

he voisivat harrastaa kalastusta uudenkin lain voimaan astuessa ilmaiseksi 

yleiskalastusoikeuden turvin 

- Mielestämme kelaonginnan muuttaminen jokamiesoikeudeksi ja silakan litkauksen 

saattaminen yleiskalastusoikeudeksi ovat oikean suuntaisia ja hallitusohjelman mukaisia 

uudistuksia. 

 

Uudessa laissa esitetty  yhden kortin malli ei ole käyttäjä maksaa-periaatteen mukainen, sillä se olisi 

pakollinen myös niille 200 000 harrastajalle, jotka maksavat nykyisen kalastuksenhoitomaksun, 

mutta eivät lunasta viehekorttia. Lisäksi lakiuudistusesityksessä ei mielestämme ole huomioitu 

riittävästi maamme 350 000 vetouistelijaa.  

Kalastusoppaiden lupajärjestelmää ei mielestämme ole lakiuudistuksessa huomioitu lainkaan. 

Nykyisin kalastusopas joutuu hankkimaan toimiluvan saadakseen viedä asiakkaita kalastamaan ja 

sen lisäksi hän joutuu hankkimaan jokaiselle asiakkaalleen henkilökohtaisen viehekortin. 

 

- Esitämme lausuntonamme, että uudessa laissa luovutaan yhden kortin mallista ja säilytetään 

kalastonhoitomaksu sekä viehekortti erillisinä maksuina, jolloin verkko-, katiska- ja 

urheilukalastajat välttyisivät maksamasta lupamaksua, jota he eivät tarvitse. 



- Esitämme lausuntonamme, että kotitarvekalastajalle sallitaan kalastaminen enintään neljällä 

verkolla, joiden silmäkoosta päättää osakaskunta tai kalastusalue (kalatalousalue), mikäli 

verkkojen silmäkokoa ei ole laissa mainittu. 

- Esitämme lausuntonamme, että vetouistelijoille sallittaisiin uistelu 1-4 vavalla ja vieheellä 

eri maksusta sen jälkeen kun he ovat maksaneet kalastonhoitomaksunsa. 

- Esitämme lausuntonamme, että kalastusoppaille sallittaisiin uudessa laissa ostaa ryhmälupa 

6-8 asiakkaalle koko vuodeksi, jolla he voisivat viedä asiakkaitaan kalastamaan, 

hankkimatta jokaisen kalastusmatkan jokaiselle asiakkaalle omaa viehekorttia. 

 

Kalastusalueiden kokoa ollaan lakiuudistuksessa kasvattamassa ja muuttamassa niiden nimi 

kalatalousalueiksi, mikä ei mielestämme voi olla kestävän vapaa-ajankalastuksen hengen mukaista.  

Vapaa-ajankalastajien edustusta kalatalousalueiden kokouksissa ollaan vähentämässä nykyisestä 

kahdesta edustajasta yhteen. Vapaa-ajankalastajien mahdollisuus vaikuttaa kalatalousalueiden 

kokousten päätöksiin käytännössä poistettaisiin, mikä ei mielestämme olisi oikein eikä olisi 

hallitusohjelman mukaista kehitystä. 

 

- Esitämme lausuntonamme, että vapaa-ajankalastajien edustus kalatalousalueiden 

kokouksissa säilytetään nykyisen suuruisena, jolloin myös heidän toiveensa ja esityksensä 

saataisiin paremmin kuuluville kokouksissa. 

 

Koko kuluvan vuosikymmenen on voimakkaasti keskusteltu harmaan talouden kalanmyynnin kuriin 

saattamisesta. Työryhmä esittää, että sisävesillä kalastava voisi uuden lain voimaan astuttua myydä 

nk. naapurimyyntinä 5 kg päiväsaaliistaan, ilmoittautumatta kaupalliseksi kalastajaksi (nyk. 

ammattikalastaja). Mielestämme uudistettavassa laissa oltaisiin laillistamassa kalanmyyntiä ilman 

kalanmyyjän velvoitetta ilmoittaa tuloistaan verottajalle. Sen lisäksi laki asettaisi sisävesillä ja 

merialueilla harrastavat vapaa-ajankalastajat keskenään eriarvoiseen asemaan. 

 

- Esitämme lausuntonamme, että kyseinen pykälä poistetaan kokonaisuudessaan 

lakiesityksestä, eikä minkäänlaista myyntiä sisävesillä sallita kalastajalle, joka ei ole 

rekisteröitynyt kaupalliseksi kalastajaksi.  

- Esitämme lausuntonamme kyseisen pykälän poistamista, koska mielestämme esitys ei ole 

hallitusohjelman mukainen ja on vaaraksi vapaa-ajankalastuksen tasapuoliselle edistämiselle 

sekä nykyiselle tuloverotusjärjestelmälle. 

 

Vaelluskalakantojen tila on maassamme heikko tai vieläkin heikompi ja useat vaelluskalakannat 

ovat uhanalaisia. Merialueiden, mutta myös joillakin sisävesillä käytettävien petokala- ja 

lohiverkkojen silmäkokoa tulisi nostaa nykyisestä. Lisäksi merialueen niiden jokien, joihin lohi,  

meritaimen ja siika nousevat kutemaan, suualueiden verkkokalastusta tulisi rajoittaa merkittävästi 

nykyisestä.  

Kuhakantojen paikoittaisen romahtamisen takia tulisi kuhan alamittaa nostaa nykyisestä 37 

senttimetristä. 

Myös istutettavien lohikalojen rasvaeväleikkauksen aikataulua tulisi kiristää siten, että 

eväleikkaukset olisivat pakollisia aiemmin, kuin mitä nyt on esitetty.  

Mielestämme jokisuiden kalaväylien leveys ja pituus tulisi sisällyttää uudistettavaan kalastuslakiin 

siten, ettei kalatalousalueilla olisi mahdollisuutta vaikuttaa - tai hakea poikkeuslupaa - niiden 

kokoon. 

 

- Esitämme lausuntonamme, että petokala- ja lohiverkkojen silmäkokoja tulee nostaa 

nykyisestä ja niiden silmäkoon vähimmäiskoko on sisällytettävä lakiin koskemaan kaikkia 

valtakuntamme vesialueita. 



- Esitämme lausuntonamme, että kuhan alamitta nostetaan koko maassa 40 senttimetriin. 

- Esitämme lausuntonamme, että uudistuksessa ehdotettu Merenkurkun alueen siikaverkkojen 

poikkeava silmäkoko poistetaan ja muutetaan vastaamaan kooltaan muille merialueille 

esitettyä silmäkokoa.  

- Esitämme lausuntonamme, että istukkaiden eväleikkaukset tulisivat pakollisiksi vuoden 

2015 alusta lukien. 

- Esitämme lausuntonamme, että kalaväylien leveys ja pituus sisällytetään uudistettavaan 

kalastuslakiin edellä esittämällämme tavalla, eikä kalatalousalueille anneta mahdollisuutta 

hakea niihin poikkeuslupia. 

 

SVK (Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö) on toiminut mielestämme kalakantojen 

kestävän käytön puolesta puhujana, ennen kaikkea nuorten, mutta myös aikuisikäisten ja 

ikääntyneiden harrastajien edunvalvojana sekä kaikkien vapaa-ajankalastajien etujärjestönä kuten 

mielestämme valtakunnallisen järjestön kuuluukin. Kun työryhmä esittää luopumista nykyisistä 

yleisavustuksista ja niiden muuttamista hankekohtaisiksi, katsomme että esityksellä ollaan 

vaarantamassa SVK:n olemassaoloa, mutta myös koko keskusjärjestömallin tulevaisuutta. 

Katsomme, että jos SVK:n toiminta vaarantuu tai jos sen tarjontaa jäsenilleen huononnetaan 

nykyisestä rahoitusvajeen tai rahoituksen mallin muuttamisen takia, palataan aikaan jonka takia 

SVK on perustettu. Palaaminen usean keskenään kilvoittelevan ”keskusjärjestön” malliin ei voi 

palvella vapaa-ajankalastajien etua, vaan nykyinen yhden keskusjärjestön malli on mielestämme 

säilytettävä, hyvä ja toimiva. 

 

- Esitämme lausuntonamme, että työryhmän esitys yleisavustusten lopettamisesta ja 

muuttamisesta hankekohtaiseksi poistetaan kokonaisuudessaan. 

- Esitämme lausuntonamme, että lakiesityksen kohta kirjoitetaan uudelleen siten, että 

pitäydytään nykyisessä keskusjärjestöä ja sen toimintaa tukevassa 

yleisavustusjärjestelmässä. 

- Esitämme lausuntonamme, että SVK:n toiminnan jatkuminen tulee turvata lailla vähintään 

saman suuruisella yleisavustuksella, kuin mitä se on ollut keskusjärjestön kutakin 

toimintakautta edeltävällä kaudella. 
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