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Asia: Lausunto hallituksen esityksestä kalastuslaiksi.

Maa- ja metsätalousministeriölle

Esitämme hallituksen esitykseen muutoksia kohdissa 1-21 mainituilla perusteilla:
1) Sisävesillä voimassaoleva Kalastuslaki on toiminut hyvin. Korjaustarvetta oli,
mutta korjaus olisi voitu tehdä vain joitakin pykäliä muuttamalla.
2) Valmistelu on tullut hyvin kalliiksi ja tulos ei vastaa ollenkaan tavoitteita.
3) Lausunnolla oleva lakiesitys on kirjoitustavaltaan ontuvaa, eikä se ole
linjassa viimeaikoina lainsäädännössä hyväksytyn yleisen lainkirjoitustavan kanssa.
4) Luonnonsuojelulaki ja asetus ovat voimassa myös kalavesillä.
Kalastajien on noudatettava myös jätelakia ja lukuisia muitakin lakeja, asetuksia ja
määräyksiä, mutta niitä kaikkia ei tarvitse kalastuslaissa erikseen luetella.
5) Verolait asetuksineen ovat voimassa ja ne koskevat myös kalanmyyntiä ja -kauppaa.
Verotus on yhteiskunnan toimivuuden kannalta välttämätöntä ja verottajaan luotetaan.
Verottajal la on tarpeeli iset erinomaisesti toimivat luotettavat rekisterit.
6) Kaikki kaloja ja verollisia alkutuotteita myyvät henkilöt ovat verovelvollisia. Jos
hallituksella on epäilyjä siitä, että vähäisiä sivutuloja saavat kalastajat jättävät
ilmoittamatta kalastustulonsa, ongelma poistuu verotarkastajien määrää lisäämällä.
7) Sisävesillä on tilaa kaikille kalastajille. Ammattimaisen kalastuksen ongelmana on
kalastuksen kannattamattomuus. Kauppa on hinnoitellut kotimaiset kalat tuontikalojen
alhaisten hintojen tasolle, mistä johtuu, että kalastuksen tuotto ei kata kuluja. Nuoria
uusia halukkaita ammattikalastajia ei ole ilmaantunut, koska työ ei ole kannattavaa.
Lupia kyllä myönnettäisiin, mutta hakijoita ei ole.
8) Kalojen ensimyyntikielto on uskomaton esitys aikana, jolloin suuri osa kansasta elää
sosiaalihuollon varassa. Maaseudun ihmiset ovat aina myyneet ylimääräiset kalat joko
naapureilleen tai lähikauppaan, ja ansioillaan kouluttaneet lapsensa ja pitäneet
vanhuksistaan huolta. Lisäansiona lähikaupassa myytävä kala on varmasti tuoreempaa
ja parempaa, kuin tukkuportaan kaupalle kierrättämä kala. Ammattikalastus on niin
kovaa työtä, että kalastajalla ei ole voimia eikä aikaa toimitella saalista kauppoihin.
Kauppa vastaa kalan laadusta ja valvonta kuuluu Elintarviketurvallisuusvirastolle.
9) Kalastuslailla tulee käsitellä vain kalastuksen järjestämistä, kalastustapoja,
kalakantojen hoitoa ja hallintoa. Kaikki muu on säännelty muilla laeilla.
10) Henkilötietoja sisältävät rekisterit vuotavat jo nyt joka suuntaan ja niiden valvonta
data- ja bittiaikana on mahdotonta. Uusia henkilötietoja sisältäviä rekistereitä ei tarvita.
11) Lakiuudistus lisäisi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen virkamieskuntaa
entisestään vastoin hal litusohjel massa olevaa kestävyysvajeen purkuohjel maa.
Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskukset ovat keskittyneet lähinnä vähäisten
luonnonsuojelua koskevien asioiden hoitamiseen, minkä vuoksi isot valtakunnan
taloutta edistävät hankkeet eivät edisty. Jos jossakin valtion varoja pitäisi säästää, niin
säästökohde osuisi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten pöhöttyneeseen
henkilöstöön.
12) Metsälakien uudistuksessa omistajan valtaa ja vastuuta lisättiin ja virkamiesten
valtaa vähennettiin. Kalastuslain uudistuksessa menetellään juuri päinvastoin, koska
virkamiesten valtaa aiotaan lisätä. On myös huomioitava, että kalavarojen arvo on



aivan mitätön metsävaroihin verrattuna. (2)
13) Jos voimassa olevan kalastuslain edellyttämiä kalastusalueiden tehtäviä siirretään
viranomaisille, kalastusalueita voidaan yhdistää kalatalousalueiksi.
14) Alueellinen kalatalouden yhteistyöryhmä on kustannuksia lisäävä täysin
tarpeeton elin. Voimassaolevan kalastuslain mukaisilla kalastusalueilla on parhaat
tiedot alueil laan tapahtuvasta kalastuksesta, kalavarojen käytöstä, voi massaolevista
rajoituksista ja yhteistyön tarpeesta. Kalastusalueiden tulee tehdä ehdotus riittävän
suuren vesistäalueen muodostamisesta kalatalousalueeksi.
Luonnonsuojelujärjestöjen edustajat eivät ole mitään asiantuntijoita, eikä heille tule
sallia läsnäolo- tai puheoikeutta kalatalousalueiden kokouksissa.
Kalatalousalueet eivät tarvitse kallispalkkaisia toim itusjohtajia. Hallitus tarvitsee vain
osa-aikaisen sihteerin, jonka tehtävänä on hoitaa hallituksen määräämät tehtävät.
Tarvittaessa hallitus voi palkata asiantuntijoita erityistä osaamista vaativiin tehtäviin.
15) Hallituksen esitys sisältää perustuslain vastaisia tulkintoja kalastusoikeudesta
tulva-alueilla, joita ovat useimmiten alavilla mailla olevat pellot. Uskomatonta, että
toisen peruna- tai ruispellolla alueen käytöstä määräisi joku muu kuin omistaja.
Kansantalous ei kaatune siihen, että vain omistajalla on oikeus määrätä, kuka saa
pitää perunavakojen väliin eristykseen jääneet kalat.
16) Voimassa olevan lain mukaiset kotitarvekalastajat ja ammattikalastajat harjoittivat
kalastusta ansiotarkoituksessa. Siis kalat joko syötiin tai myytiin. Valmistelussa
olevassa laissa kotitarvekalastajat on pidettävä kaupallisten kalastajien ryhmässä.
Uuteen lakiin ehdotettu vapaa-ajankalastaja kalastaa useimmiten vain huvikseen.
Kyseenalaisena voidaan pitää pyydystä ja vapauta kalastusta, joka muistuttaa
eläinrääkkäystä. Saalis pitäisi aina käyttää elintarvikkeena. Ainoastaan alamittaiset
lohet, järvilohet, meri- ja järvitaimenet, sekä rasvaevälliset lohet, järvilohet, meri- ja
järvitaimenet olisi välittömästi vapautettava.
Vahingoittumisen estämiseksi voidaan säännellä kalastustapoja määräyksillä ja asettaa
välineille rajoituksia. Kuolleita kaloja ei saisi jättää veteen pilaamaan vesistöjä, koska
kaikki muutkin raadot on poistettava vesistöstä.
17) Hallituksen esitys sisältää täysin mahdottomia kieltoja, joita ei voi millään tavoin
valvoa. Joidenkin kalastukseen ja metsästykseen käytettävien välineiden veneessä
pitokielto on järjetön. Maaseudulla kalastus- ja metsästys tapahtuvat usein samoilla
matkoilla. Välineet on oltava veneessä mukana, jotta kalavesiä saastuttavilta turhilta
siirtymiltä vältytään. Pienissä veneissä ei ole lukittavia säilytystiloja.
18) “yleisvesialueilla” kalaveden hoito, kalastuksen järjestäminen ja valvonta
sopii parhaiten kalatalousalueelle, jonka sisällä yleisvesialue sijaitsee. Muilla valtion
omistamilla vesillä kalaveden hoito ja kalastuksen järjestäminen kuuluisi
Metsähallitukselle. Yleisvesialueilla tapahtuva kuntalaisten vapaa “koukkupyynti”
voitaisiin poistaa.
19) Hallitus perustelee esitystään perustuslailla. Kuitenkin esitys sisältää useita
perustuslain sivuuttavia kohtia.
20) Perustuslain yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoperiaatteen vuoksi kaikkien
täysi-ikäisten kalastajien tulee maksaa kalastonhoitomaksu.
21) Jos hallituksen esitys uudeksi kalastuslaiksi tulee sellaisenaan voimaan, se tulee
lisäämään eri kalastajien välisiä ristiriitoja.

Esitämme, että hallitus tekee esittämäänsä kalastuslakiin muutoksia seuraavasti:
1 luku.
1 § muutettava sivulla 104 esitetyllä tavalla.
2 § 1 ja 2 momenttia on muutettava sivulla 104 esitetyllä tavalla.



3 §:n 3 momentti poistettava. (3)
4 §:n 1 momentin 1,238,10,19 ja 20) kohdat muutettava sivulla 105 esitetyllä
tavalla ja 14) kohta poistettava.
2 luku.
5 §:n 1 ja 3 momenttia muutettava sivulla 106 esitetyllä tavalla.
muutettava sivulla 106 esitetyllä tavalla.
8 §:n 4 momentti muutettava sivulla 106 esitetyllä tavalla.
9 §:n 2 momentti muutettava sivulla 106 esitetyllä tavalla.
13 § poistettava.
14 § poistettava.
15 § poistettava.
16 § poistettava.
17 § muutettava sivulla 108 esitetyllä tavalla.
18 § poistettava.
3 luku.
20 §:n 1 momentin 4) kohta muutettava sivulla 109 esitetyllä tavalla.
22 §:n 3 momentti muutettava sivulla 110 esitetyllä tavalla.
23 §:n 3 momentti muutettava sivulla 110 esitetyllä tavalla ja 4 momentti
poistettava.
24 §:n 1 momentin 6) kohta on muutettava sivulla 110 esitetyllä tavalla ja 9)
kohta poistettava.
25 §:n 4 momentti on muutettava sivulla 111 esitetyllä tavalla.
26 §:n 8) kohta muutettava sivulla 111 esitetyllä tavalla.
27 §:n 3 momentti poistettava.
29 §:n 2 momentti poistettava.
31 §:n 1 momentti on muutettava sivulla 112 esitetyllä tavalla.
32 § poistettava.
33 § poistettava.
4 luku.
35 § muutettava sivulla 113 ja 114 esitetyllä tavalla.
36 §:n 2 momentti ja 3 momentin 3 ja 5) kohdat muutettava sivulla 114
esitetyllä tavalla.
37 §:n 1 momentti muutettava sivulla 114 esitetyllä tavalla ja 1 momentin 1,2,3 ja 4)
kohdat, sekä 2, 3 ja 4 momentit poistettava.
38 §:n 3 momentti muutettava sivulla 115 esitetyllä tavalla.
39 §:n 2 momentti poistettava.
40 §:n 3 momentti muutettava sivulla 115 esitetyllä tavalla.
5 luku.
41 §:n 3 momentti poistettava.
45 §:n 1 momentti muutettava sivulla 117 esitetyllä tavalla.
6 luku.
46 §:n 2 momentti poistettava.
49 §:n 1 momentti muutettava sivulla 118 esitetyllä tavalla.
52 §:n 3 momentti poistettava.
53 §:n 1 ja 3 momenttia muutettava sivulla 119 esitetyllä tavalla ja 1
momentin 4) kohta poistettava.
56 §:n 1, 2 ja 3 momentti muutettava sivulla 120 esitetyllä tavalla.
59 § poistettava.
61 § poistettava.



7 luku.
63 §:n 2 momentti muutettava sivulla 121 esitetyllä tavalla. (4)
64 §:n 3 momentti poistettava.
67 §:n 1 momenttia muutettava sivulla 122 esitetyllä tavalla.
8 luku.
81 §:n 1 momentin 1) kohtaa muutettava sivulla 125 esitetyllä tavalla ja 1
momentin 5) kohta ja 2 momentti poistettava.
9 luku.
81 §:n 1 momentin 1) kohta muutettava sivulla 125 esitetyllä tavalla 1 momentin
5) kohta ja 2 momentti poistettava.
82 §:n 2 ja 4 momentti muutettava sivulla 125 esitetyllä tavalla.
10 luku.
86,87 ja 88 §:t poistettava.
89 §:n 1 momentti muutettava sivulla 127 esitetyllä tavalla.
90 § :n 2 momentti poistettava.
11 luku.
92 §: n 2 momentti poistettava.
93 § 1 momentin 1 ja 2) kohta poistettava, ja 2 momentti
muutettava sivulla 128 esitetyllä tavalla.
95 § poistettava.
12 luku.
106 § 1 momenttia muutettava sivulla 131 esitetyllä tavalla.
109 § 1 momentti muutettava sivulla 131 esitetyllä tavalla.
117 §:n 1 momentin 10) kohta poistettava.
13 luku.

14 luku.
122 § muutettava sivulla sivulla 134 esitetyllä tavalla.
123 §:n 2 momentti muutettava sivulla 135 esitetyllä tavalla.
15 luku.
128 §:n 1 momentti poistettava.
130 §:n 3 momenttia muutettava sivulla 136 esitetyllä tavalla.
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Kalastuslaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Lakiehdotus

1 luku

Yleiset säiinnökset

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on parhaaceen
kiiytcttiivisii olevaan tietoon penwti+€n jär
jestää kalavarojen ekologiccti, ta1oudellieti
ja oaiaaliGoGti kestävä käyttö ja hoito siten,
että turvataan kalavarojen kestävä ja moni
puolinen tuottojo kalakantojen luontainen
elinkierto okä kalavarojn ja muun
luonnon monimuotoiuu ja suojelu.

2

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan kalastukseen vesilain
(587/2011) 1 luvun 3 §:n 1 moinentin 2 koh
dassa tarkoitetulla vesialueella sekä Suomen
talousvyöhykkeestä annetun lain (1058/2004)
1 §:ssä tarkoitetulla talousvyöhykkee1lä-j-a-
vcia1ueen rajan ulkopuolella olevalla tulva

- alueella, kun oe on veden peittam-a
Mitä tässä laissa säädetään kalastaja kalas

tuksesta, koskee myös nahkiaista ja rapua se
kä niiden pyyntiä. Tämä laki kokoe myös
luonnonuojelulain (1096/1996) 6 luvun c
veltnmisalaan kuuluvien kaloien pyydyitär
int.

3

Suhde muuhun lainsäädäntöön

Tätä lakia sovelletaan, jollei Euroopan
unionin yhteistä kalastuspolitiikkaa koske-

vasta unionin lainsäädännöstä tai sen toi
meenpanemiseksi annetusta kansallisesta
lainsäädännöstä taikka vieraan valtion kanssa
tehdystä sopimuksesta muuta johdu.

Tämän lainja sen nojalla annettujen asetus
ten säännöksiä on sovellettava myös valta
kunnan rajalla oleviin vesistöihin, jos vieraan
valtion kanssa tehdyn sopimuksen perusteella
ei ole toisin säädetty.

Tätä lakia EovellettaeEa Eokä muutoin tä
män lain mukaan toimiftaooa on liaäki nou
datottava mitä luonnonuojelulaiaa tai oi
noj alla on äidetty tai piititott’.

Kolttien oikeudesta kalastaa koltta-alueella
sij aitsevilla valtion vesialueilla säädetään
kolttalaissa (253/1995).

Muun kuin Suomessa luonnonvaraisena
esiintyvän kalalajin tai kalakannan taikka ra
pulajin tai rapukannan tai niiden sukusolujen
maahantuontiin sovelletaan tämän lain lisäksi
eläinlääkinnällisestä raj atarkastuksesta annet
tua lakia (1192/1996) ja eläintautilakia
(441/2013).

4

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1

1) 1;ataVaroJUfl noiauua iuiianantojen
kgien monimuotoiguuder j.a tuottoltyvyn
n,jflrpfljgp kalatuben ohjaukoolla sekä
muilla kalakantojen tilaa ja kalaatusmahdolli
cuukcia parantavilla toimenpiteillä;

2) kalakannalki gamanaikalgti samalla
alueella elävien namaan lajiin kuuluvien- ka
layk3ilöidon joukkoa rva’ ,‘

3) vaelluskalalla lohta, järvilohta, ankenas
ta, nalikiaista, toutainta sekä taimenen, nie
riän, harjuksenja siian vaeltavia kantoja;
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4) vaelluskalavesistöllä sellaista vesialu
etta, jota vaelluskalat käyttävät keskeisenä
vaellustienään tai lisääntymisalueenaan;

5) vaelluskaiavesistön koski- ja virta-
alueella vaelluskalapitoisen vesistön sellaista
aluetta, jossa:

a) vesi virtaa silmin havaittavasti alavirtaan
päin;

b) virtapaikan ylävesi on alavettä ylempä
nä, eli vedenpinta on kalteva; ja

c) vesialue pysyy talvisin sulana tai heikko
j äisenä;

6) onkimisella ilman viehettä harjoitettavaa
kalastusta, jossa käytetään yhtä vapaa ja
koukkua, johon voidaan kiinnittää syötti;

7) pilkkimisellä kalastusta yhdellä vavalla
ja siimaan kiinnitetyllä pystysuunnassa luku
teltavalla pilkillä;

8) vieheeliä keinotekoisesti valmistettua
uistinta, vaappua, perhoa, jigiä tai niihin rin
nastettavaa koukuilla varustettua houkutinta,,,
joka liilkeellään, vlrillään tai muodollaan
houkuttaa kalaa iskcmäiin;

9) viehekalastukseila muuta kalastamista
yhdellä vavalla ja vieheellä kuin onkimista
tai pilkkimistä sekä vetouistelua yhdellä va
valla, vieheelläja painovieheellä;

10) kalastonhoitomaksulia kalatalouden
edistämiseksi valtiolle suoritettavaa makua;

11) kalastusoikeuden haitijalla 1 rOC

a) yhteisen vesialueen osakaskuntaa;
b) osakaskuntaan kuulumattornan vesialu

een omistajaa;
c) kiinteistönmuodostarnislain (554/1995)

2 §:ssä tarkoitetun sellaisen kiinteistön omis
tajaa, jolle kuuluu yksityisenä erityisenä
etuutena kalastusoikeus toisen omistamalla
vesialueella tai osuus sellaiseen useammalle
kiinteistölle kuuluvaan erityiseen etuuteen,
johon sisältyy kalastusoikeus toisen omista
malla vesialueella;

d) kalastusrasitteeseen tai muuhun oikeus
perusteeseen perustuen kalastusoikeutta hal
hinnoivaa luonnollista tai oikeushenkilöä tai;

e) kalastusoikeutta omistajaa kuulematta
siirrettävissä olevaan vuokrasopimukseen pe
rustuen hallinnoivaa luonnollista tai oikeus-
henkilöä;

12) osakaskunnalla yhteisaluelain
(758/1989) 3 §:ssä tarkoitettua osakaskuntaa;

13) käyttö- ja hoitosuunnitelmalla kalava
rojen käytön ja hoidon alueehhiseksi järjestä
miseksi laadittavaa suunnitelmaa;

14) pjyclysyksikk’iarvo/Ja pyydy1ent ‘-

lastutavan uhtllista pyyntithokkuutta;
15) kiinteistön pyydysyksikkömäärällä kun

teistölle kuuluvan kalastusoikeuden laajuutta
tietyllä vesialueella;

16) seisovalia pyydyksellä paikalleen pyyn
tim laskettua kalanpyydystä, kuten verkkoa,
pitkääsiimaa ja muuta koukkupyydystä, ry
sää, katiskaaja muuta sulkupyydystä;

17) kiinteällä p)ydykseliä patoa tai muuta
kalastukseen tarkoitettua pysyväisluonteista
rakennelmaa;

18) kaupailisella kalastuksella toimintaa,
jossa kalaa pyydetään myyntitarkoituksessa
tai jossa pyyde t kai t tai osa niistä myy
dään; jC1: Li

19) kaupJlisella ka/astajalla’(luoniTöllista
henkilöä tai oikeushenkilää,,joka on merkia
kaupallin kabtutoiminnai harjoittoiintn
pidottöviiLin rekioteriiii;

20) vapaa-ajankalastuksella muuta kuin
kaupallista kalaotuota mukaan lukion koti
tarvokalactuc hv/?I-t- (

I-c- . ..q tr(44,
21) kotiutusistu2uksefla sellaisen kala- tai

rapulajin taikka kala- tai rapukannan istutta
mista vesialueelle, jota siellä ei ennestään
ole;

22) erityisperusteisilla kaiastusetuuksilla
sellaisia kiinteistönmuodostamislain 2 §:n 1
kohdassa tarkoitettuja kiinteistöön kuuluvia
yhteisiä tai yksityisiä erityisiä etuuksia, jotka
oikeuttavat kiinteistön omistajan kalastamaan
muutoin kuin vesialueen omistuksen tai
osakkuuden perusteella toisen omistamalla
vesialueella (erityinen kalastusetuusalue)
taikka käyttämään erillistä kalastuspaikkaa,
kuten lohi- tai siikapatoa taikka näihin verrat
tavaa kalapatopaikkaa, kulkutuspaikkaa,
verkkopaikkaa tai muuta näihin verrattavaa
kalastukseen käytettävää vesistön kohtaa
(erityinen kalastuspaikka).
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2 luku

Kalastusoikeus ja erityiset kalastukseen
oikeuttavat luvat

5

Vesialueen omistukseen perustuva kalastus-
oikeus

Oikeus kalastaa ja määrätä kalastuksesta
kuuluu vesialueen omistajal1ealton kuin tiioä
lai33a iiädoUiiin.

Yhteisen vesialueen osakkaalla on oikeus
kalastaa vesialueella siten kuin yhteisen vesi-
alueen osakaskunta päättää.

Qikug kalastaa vilain 1 luvun 5 §tiä
tarkoitetun veialuoon raj ari ulkopuolella ele-
valio tulva alugolla, kun 30 on veden peittä

6

Erityisperusteiset kalastusoikeudet

Sellaisen kiinteistön, johon kuuluu erityi
senä etuutena oikeus kalastuspaikkaan tai ka
lastukseen toisen omistamalla vesialueella,
omistaj alla on oikeus etuuden mukaisella ta
valla kalastaa ja määrätä kaIastuksesta.

7

Yleiskalastusoikeudet

Jokaisella on oikeus veloituksetta onkia ja
pilkkiä sekä kalastaa silakkaa yhdellä vavalla
siimaan kiinnitetyillä pystysuunnassa luku
teltavilla koukuilla.

Jokaisella kalastonhoitomaksun suoritta
neella 18 vuotta täyttäneellä sekä jokaisella
alle 18-vuotiaalla on oikeus harjoittaa viehe
kalastusta. Kalastonhoitomaksusta ja sen
suorittamisesta säädetään 9 luvussa.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut oikeu
det eivät koske vaelluskalavesistöjen koski-
ja virta-alueita, eivätkä niitä vesialueita, joil
la kalastaminen on muun säännöksen nojalla
kielletty. Onginta-, pilkintä- ja viehekalas
tuskilpailuj a sekä muita vastaavia järjestetty
jä tilaisuuksia varten on saatava kalastusoi
keuden haltij an lupa.

Edellä 1—3 momentissa säädettyä sovelle
taan myös valtion omistamilla vesialueilla.

Kalastus yleisellä vesialueellaja talousvyö
hykkeellä

Suomen talousvyöhykkeellä ja yleisillä ve
sialueilla meressä jokaisella kalastonhoito
maksun suorittaneella 18 vuotta täyttäneellä
sekä jokaisella alle 18-vuotiaalla Euroopan
talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaisel
la on oikeus harjoittaa vapaa-ajan kalastusta.
Edellä mainituilla alueilla Suomeen rekiste
röidyillä kaupallisilla kalastajilla on oikeus
harjoittaa kaupallista kalastusta.

Euroopan unionin jäsenvaltioihin rekiste
röidyillä kalastusaluksilla on Euroopan unio
nin yhteisen kalastuspolitiikan säännöksissä
määritelty oikeus kaupalliseen kalastukseen
Suomen talousvyöhykkeellä ja aluevesillä.

Jos kaupallisen kalastuksen tarve sitä edel
lyttää, voi Metsähallitus tällaisen kalastuksen
harjoittamista varten vuokrata kaupalliselle
kalastajalle yleisellä vesialueella meressä tai
Suomen talousvyöhykkeellä olevan lohen tai
taimenen pyyntipaikan. Edellä 1 ja 2 momen
tissa tarkoitettu kalastusoikeus ei ole voimas
sa, tässä momentissa mainituilla pyyntipai
koilla. jsa (te:’

Oikeudesta kalastaa ja kalastusluvii,E’
ollti vesialueella päättää MetGäha1litu käyt
tö-ja hoitouunnitelmasa mi4teltyjen-peri-
aatteiden mukpiaestj. eLu.e

9

Valtion yksityiset kalastukset

Valtion yksityiset kalastukset pysytetään
valtiolla siellä, missä ne vanhastaan ovat ol
leet ja edelleen ovat valtion hallinnassa. Val
tion yksityisten kalastusten käyttämisestä
päättää Metsähallitus.
Tarkempia säännöksiä valtion yksityisten ka
lastusten käytöstä voidaan antaa valtioneu
voston asetuksella, jolloin on ensi sijassa
otettava huomioon g7 §:n 1 momentia tar
koitettuun ryhmään 1 kuulu’en kaupallisten
kalastajien edut.
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10

Oikeus Ylä-Lapin kaiastuslupaan

Henkilöllä, jonka kotikuntalain (201/1994)
2 §:ssä tarkoitettu kotipaikka on Enontekiön,
Inarin tai Utsjoen kunnassa, on oikeus saada
Metsähallitukselta korvauksetta lupa kalas
tukseen kotikunnassaan sijaitsevilla valtiolle
kuuluvilla vesialueilla.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu lupa on
henkilökohtainen ja se annetaan enintään
kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Lupa ei koske
Teno- ja Näätämöjoen vesistön lohen- ja tai-
menen nousualueita, Tuulomajoen ja Paats
joen vesistöjen taimenen ja lohen vaellusalu
eita, Tornion- ja Ounasjoen vesistöjen lohen
ja tairnenen nousualueita, joita koskevat eril
liset luvat myöntää Metsähallitus.

11 §
Kalastusoikeuden vuokraus

Kalastusoikeuden vuokraamisella tarkoite
taan tässä laissa vesialueen vuokraamista ka
lastusta varten, tai muutoin vastiketta vastaan
tapahtuvaa oikeuden luovuttamista tiettyyn
kalastuspaikkaan tai määrätyn kalalajin pyy
dystämiseen tai määrätynlaisen pyydyksen
käyttämiseen.

Kalastusoikeuden haltija voi vuokrata ka
lastusoikeuden toistaiseksi tai määräaj aksi,
Kalastusoikeuden vuokrasopimus on tehtävä
kirj allisesti. Vuokralainen ei saa vuokrata ka
lastusoikeutta tai osaa siitä edelleen, eikä
luovuttaa vuokra-aluetta koskevia kalastus-
lupia kolmannelle, ellei kalastusoikeuden
vuokraamista koskevassa sopimuksessa toi
sin ole sovittu.

Vuokranantaj a voi purkaa kalastusoikeutta
koskevan vuokrasopimuksen, jos vuokralai
nen vuokranantaj an muistutuksesta huolimat
ta käyttää väärin kalastusoikeuttaan, laimin
lyö vuokramaksun suorittamisen tai muutoin
jatkuvasti tai toistuvasti rikkoo sopimukseen
tai tähän lakiin perustuvat velvollisuutensa.

Valtiolle kuuluvien vesialueiden vuokraa
misesta kalastusta varten voidaan säätää tar
kemmin maa- ja inetsätalousministeriön ase
tuksella.

12

Osakaskunnan osakkaan myöntämä kalastus-
lupa

Yhteisen vesialueen osakas voi ilman mui
den osakkaiden suostumusta vastiketta vas
taan tai vastikkeetta antaa toiselle luvan ka
lastaa kalastusoikeutensa nojalla. Jos lupa on
kestoltaan pidempi kuin yksi vuosi, on se an
nettava kiri allisena ja siitä on järjestäytyneen
osakaskunnan alueella tehtävä ilmoitus osa
kaskunnalle.

Yhteisen vesialueen osakkaan on 1 mo
mentissa tarkoitetun luvan antaessaan huo
lehdittava siitä, että luvansaaja ei kalastaes
saan yhtä osakkaalle kuuluvan kalastusoi
keuden enimmäismäärää.

Pysyvästi tai kahta vuotta pidemmäksi
määräajaksi toiselle annettu lupa kiinteistöön
kuuluvan kalastusoikeuden nojalla kalasta
miseen voidaan kirj ata maakaaren
(540/1995) 14 luvun mukaisesti.

13 §

Alueellinen lupa kaupaiiisn kalastuksen
harjoittamiseen

\Kalavarojon kostävän tuoton ja hyödyntä
m’iken sekä käyttö- ja hoitosuunnitelman to
teufttnisen turvaamiseksi elinkeino-, liiken
ne- ja\mpäristökeskus voi myöntää kaupal
liselle klastaj alle enintään viiden vuoden
määräajals luvan kaupallisen kalastuksen
harjoittamisn jos;

1) vesialuen käyttö- ja hoitosuunnitel
massa määritelty kaupalliseen kalastukseen
hyvin soveltuvaks

2) vesialueen kalantojen tila mahdollis
taa niiden hyödyntämfn kaupalliseen kalas
tukseen;

3) luvanhakija ei ole it’q eikä kalatalous
alueen avustuksella päässyt klastusoikeuden
haltijoiden kanssa sopimuksqn vesialueen
käyttärnisestä kaupalliseen kalashkseen; ja

4) kaupallisen kalastuksen harjo’itamisesta
ei aiheudu merkittävää haittaa alu’n ran
nanomistajille tai -haltijoille tai alueen”inuul
le käytölle.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökesk
sen on luvassa määrättävä kalastukselle salli
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uta1ueet, kalastuksessa sallitut pyydykset,
ka1atuksen kohteena olevat kalalajit, sallitut
kalastusjazkohdat sekä tarvittaessa kalas
tuksen sallifttinimmäissaalis. Lisäksi luvas
sa voidaan mäatn miten kaupallisen kalas
tajan on raportoitavs.a1iistaan.

Edellä 1 momentissa’trkoitettua lupaa ei
saa myöntää, jos luvan nojflatapahtuva ka
lastus heikentäisi kohtuuttomati$alastusoi
keuden haltij an mahdollisuutta hyödy4ää ka
lastusoikeuttaan tai jos siitä aiheutuisi
nerkittävää haittaa.

11

C’,uialliscsta lcalastuksesta kalastusoikouden

kaupalliseen kaiastukcen

Jos iNa tietylle vesialueelle hakee use
ampi kaup1.nen kalastaja kuui alueen kala
kantojen ti1an’prusteella lupia on mahdollis
ta myöntää, elin1no- liikenne- ja ympäris
tökeskus voi asetta”1ivansaannissa etusijalle
sellaiset luvanhakijat, )tka kuuluvat 87 §:n
1 inomentissa tarkoitettun..kaupallisten ka
lastajien ryhmään 1 ja joillaqn jo aiemmin
ollut lupa harjoittaa kaupalli kalastust
mainitulla tai siihen liittyvillä vesi1g.eil1a.

Elinkeino-, liikenne- ja yrnpäristökskuk
sen lupapäätöstä on noudatettava muitqk
senhausta huolimatta.

17

Kaupallisen kalastajan oikeus valtion maa-
alueen käyttöön

Kaupallisella kalastajalla, joka kuuluu jäi
jcmpönä 87 £‘i’di tarkoitcttuun kaupallistcn
ka1a.tajien rynmäiin.-1, on valtiolle kuuluvilla
meren rannoilla, saarilla ja luodoilla, joita ei
ole varattu muuhun käyttöön, oikeus saada
vuokralle tarvittaessa Metsähallituksen tai
muun mainittua maa-aluetta hallinnoivan vi
ranomaisen osoituksen mukaan ja sen vah
vistamin kohtuullisin ehdoin maa-alue kalas
tuksessa tarvittavia säilytystiloja ja pyydys
ten kuivattamista sekä kaupallisen kalastuk
sen harjoittainista varten välttämätöntä tila
päistä majoittumista varten.

4 luppilinen lupa kalastusopatoimintaan.

}a}astusmtkailun toimintaedellytysten
turvaamiseksiElinkeixio, liikenne- ja ympä
ristökeskus voi myöntääkko—taimluettaan
tai sen osaa koskevan luvan järjeståka1a1.

Lupahtoftn muuttaminenja luvan peruut
tammen

Eli1ino-, liikenne- ja ympäristökeskus
voi muutta 13 §:n nojalla annetun luvan eh
toja, jos 1bja-alueen olosuhteet ovat luvan
myöntämisen’älkeen olennaisesti muuttuneet
siten, ettei lup’htojen mukaista kalastusta
voida muuttuneiZlqn olosuhteiden johdosta
enää sallia, tai luva tarkoitettu kalastus ei
enää täyttäisi käyttö-\ja hoitosuunnitelman
mukaisia vaatimuksia. \

Elinkeino-, liikenne- jd’’mpäristökeskus
voi peruuttaa luvan, jos luaihaltija toistu
vasti laiminlyö 14 §:ssä tarkoittujen maksu
jen suorittamisen, olennaisesti t4oistuvasti
rikkoo asetettuja ehtoja tai tämän I’an sään
nöksiä, eikä luvanhaltija elinkeino-, 1i&.enne-
ja ympäristökeskuksen huomautuksesta. ja
varoituksesta huolimatta lopeta ehtojen -

komista.

Saiqoiilo maksettava korvcms

Kaupaliiikalastajan on 13 §:ssä tarkoite
tun luvan saatua maksettava kalenterivuo
sittain kalastusoiki4en haltij oille 1uvass
määrättyjen pyydystenNnukaiset, elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökesRtiken toimialueen
käyttö- ja hoitosuuimitelmissaNnäriteltyihin
alueen käypiin hintoihin perustuvLkohtuul
liset maksut korvauksena vesialueen’käyttä
misestä kaupalhiseen kalastukseen.

15 §
...Etusiiafle asettaminen lz,van mviintälniges7ä-.

18+-
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pismatkailutilaisuuksia, j oihm osa1listuu
qintään kuusi kalastajaa kerrallaan ja joissa
hoitetaan 7 §:ssä tarkoitettua onkimista,
pilk1mistä tai viehekalastusta. Lupa on haet
tava kirjallisesti ja se voidaan myöntää, jos
kalakaiojen kestävä hyödyntäminen tämän
sallii. Ltla voi olla voimassa enintään viisi
vuotta kerllaan.

Elinkeino-\ liikenne- ja ympäristökeskuk
sen on luvasskasetettava alueellisia kalastus-
rajoituksia tai jiväkohtaisia saaliskiintiöitä,
jos kalataloudelhet näkökohdat tai alueen
kalakantoj en tila sRä edellyttävät. Elinkeino-,
liikenne- ja ympäriökeskuksen on pyydet
tävä toirnialueensa kN,atalousalueilta vuosit
tain lausunto alueellisfkn kalastusrajoitusten
ja päiväkohtaisten saaliskintiöiden asettami
seen vaikuttavista seikoistå\

Elinkeino-, liikenne- ja ‘mpäristökeskus
voi peruuttaa luvan, jos luvafflaltija olennai
sesti rikkoo asetettuja ehtoja eiR4 luvanhaltija
elinkeino-, liikenne- ja yrnpäris’keskuksen
huomautuksesta ja varoituksesta \uolimatta
lopeta ehtojen rikkomista. \

Kalastusmatkailuyrittäj än on 1 monntissa
tarkoitetun luvan saatuaan suoritettava Ilen
terivuosittain valtiolle 100 euron suuniiien
kalastonhoitomaksu käytettäväksi jäljempihä
tässä laissa määrätyllä tavalla.

3 luku

20 §

Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen
tehtävät

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk
sen tehtävänä on:

1) huolehtia valtiolle kuuluvasta kala
taloushallinnosta;

2) valvoa yleistä kalatalousetua sekä edis
tää kestävää kalastusta ja kalavarojen hoitoa;

3) antaa asiantuntija-apua kalatalousalueil
le;

4) valvoa, että kalatalousalueet toimivat
lain ja ohjesääntönsä sekä käyttö- ja hoito
suunnitelman määräysten mukaisestija iyt
tävät niille kuuluvat tehtävät sekä tarpeen
vaatiessa 1)’IiLy3 tomenpiteisin nuutteiden
epäkohtien koijaamiseksi.

5) ohjata ja valvoa valtion varoin tehtävää
kalatalouden neuvontatyötä;

6) käsitellä asiat, jotka koskevat yhteyden
pitoa kalatalousviranomaisten ja kalatalous
alueiden välillä; sekä

7) hoitaa muut sille tässä laissa säädetyt
tehtävät.

Kalastuksen valvontaa koskevissa asioissa
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi
toimia viranomaisen virka-apupyyntöön pe
rustuen koko maan alueella.

Kalatalouden organisaatiot ja niiden
tehtäviit 21 §

19

Kalatalousviranomaiset

Valtion kalatalousviranomaisia ovat maa-
ja metsätalousministeriö sekä ne elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukset, joille kalata
lousasiat kuuluvat.

Lisäksi tässä laissa erikseen säädettyjä ka
lataloushallinnon viranomaistehtäviä hoitavat
Metsähallitus, Luonnonvarakeskus ja kalas
tuksenvalvonnan osalta 98 §:ssä mainitut vi
ranomaiset.

Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen
toimivalta talousvyöhykkeellä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk
selle kuuluvista tehtävistä huolehtii Suomen
talousvyöhykkeestä annetussa laissa tarkoite
tulla talousvyöhykkeellä se elinkeino-, lii
kenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialu
een kohdalla kysymyksessä oleva osa talous
vyöhykkeestä sijaitsee. Elinkeino-, liikenne
ja ympäristökeskusten toimialueiden välisen
rajan katsotaan jatkuvan aluevesien ulkora
jalta suuntaansa muuttamatta talousvyöhyk
keen ulkorajaan saakka.
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22 §
Kalatalousaluejako

Vesialueet jaetaan niiden omistussuhteista
sekä kuntien rajoista riippumatta kalatalous
alueisiin. Kalatalousalue muodostuu kalata
loudellisesti riittävän suuresta yhtenäisestä
vesistöalueesta. Kalatalousalueeseen kuulu
vaa vesistöaluetta määritettäessä on erityises
ti huomio itava aluej aon soveltuvuus vaellus
kalojen elinkierron kannalta, kalastuksen tar
koituksenmukainen järjestäminen, vesistöjen
valuma-aluej ako sekä vesialueiden jako ve
sienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä
annetussa laissa (1299/2004) tarkoitettuihin
vesienhoitoalueisiin sekä rnerenhoitoaluee
seen.

Kalatalousaluejako ei koske meressä ole
vaa yleistä vesialuetta siltä osin kuin 1 §:ssä
mainitut tavoitteet eivät vaadi alueen sisällyt
tämistä kalatalousaluejakoon.

Kalatalousalueiden maantieteelliset rajat
vahvistaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristö

( 1-.z 1 - keskus 3 §:rnä tarkoitetun aluoolliaon kala

kuultuaan maa- ja metsätalousministe
&J’ ötä ja muita keskeisiä tahoja. Elinkeino-,

liikenne- ja ympäristökeskus päättää myös
kltal 1 ak

O

ld
sestä toiseen kalatalousalueeseen tai sen rajo
jen muuttamisesta, jos olosuhteiden muuttu
minen tai erityiset syyt sitä edellyttävät. Ha
kemuksen edellä mainittujen toimenpiteiden
tekemiseksi lukuun ottamatta rajojen vahvis
tamista voi tehdä kalatalousalue tai kalastus-
oikeuden haltija.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
voi asianomaisia kalatalousalueita sekä ka
lastusoikeuden haltijoita kuultuaan myös
orna-aloitteisesti päättää kalatalousalueen ra
jojen muuttamisesta. Jos syntyy epäselvyyttä
siitä, minkä elinkeino-, liikenne- ja ympäris
tökeskuksen toimivaltaan kalatalousalueen
rajojen muuttaminen kuuluu, maa- ja metsä
talousministeriö ratkaisee toimivaltaa koske
van kysymyksen.

Kalatalousalueiden toimialueiden rajojen
sijainnin perusteista voidaan säätää tarkem
min maa- ja metsätalousministeriön asetuk
sella.

23 §

Kalatalousalueen oikeudellinen muoto, jäse
netja toimielimet

Kalatalousalueet ovat julkisoikeudellisia
yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on kehittää
alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä
yhteistoimintaa kalavarojen kestävän käytön
ja hoidon järjestämiseksi tämän lain 1 §:ssä
tarkoitettujen periaatteiden mukaisesti. Kala
talousalue voi tehdä toimintansa edellyttämiä
tarpeellisia sitoumuksia sekä hankkia nimiin
sä tai käytettäväkseen omaisuutta.

Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalas
tusoikeuden haltijat sekä valtakunnalliset ka
lastusalan järjestöt. Maa- ja metsätalousmi
nisteriö vahvistaa luettelon valtakunnallisista
kalastusalan järjestöistä viideksi vuodeksi
kerrallaan.

Kalatalousalueen toimielimiä ovat kalata
lousalueen yleiskokous, kalatalousalueen hal
liftsrekä toiminnanjohtaja.

24 §

Kalatalousalueiden tehtävät

Kalatalousalueen tehtäviä ovat:
1) kalavarojen kestävän käytön ja hoidon

suunnittelu;
2) käyttö- ja hoitosuunnitelinaehdotuksen

laadinta, hyväksytyn suunnitelman toimeen
panoja vaikutusten seuranta;

3) kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä
tiedotus;

4) kalastuksenvalvonnan järjestäminen;
5) kalastuksen sekä kalakantojen hoitotoi

menpiteiden seurantatietoj en kerääminen;
6) kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muo

dostamisen edistäminen.vapaa ajan ja kau
pallien kalatukoen tarpeiaiin;

7) vesialueen omistajien kalatalousalueelle
siirtämät tehtävät;

8) 7 §:n 2 momentissa tarkoitetusta viehe
kalastuksesta kertyneiden korvausvarojen ja
ko vesialueen omistajille;

9) muut elinkeino , liikenne ja ympäristö
kekuken tulocohiaukmeen sekä tähän lakiin
perumtuvat tehtivät
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Kalatalousalueen päätösvaltaa käyttää
yleiskokous.

Kalatalousalueen jäsenillä on oikeus yhteen
edustaj aan yleiskokouksessa seuraavasti:

1) osakaskunta, jossa on vesialuetta vähin
tään 100 hehtaaria;

2) osakaskuntiin kuulumattomien, pinta
alaltaan vähintään 100 hehtaarin kokoisten
vesialueiden omistajat;

3) sellaiset kalatalousalueeseen kuuluvien
osakaskuntien tai osakaskuntiin kuulumatto
mien vesialueiden omistajien yhteenliittymät,
joiden hallinnoiman vesialueen yhteenlasket
tu pinta-ala on vähintään 100 hehtaaria;

4) jokainen 23 §:n 2 momentissa tarkoitettu
valtakunnallinen kalastusalan järjestö.

Erityisperusteisten kalastusetuuksien halti
joilla on oikeus yleiskokouksessa yhteen yh
teiseen edustajaan.

Kalatalousalueen yleiskokouksessa on kul
lakin vähintään 1 000 hehtaarin ve
sialueomaisuutta edustavalla edustaj alla
kolme ääntä, vähintään 500 mutta alle 1 000
hehtaarin vesialueomaisuutta edustavalla
edustaj alla kaksi ääntä, muita jäseniä edusta-
villa edustajilla yksi ääni.\Taltnkunnallisilln
ympäristöj ärjestöillä on kalataloualueen
yleickokoukersa oikeus yhteen asiantuntija
-edustajaan, jolla on kokouksessa läsnäolo- ja
puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Maa- ja
metsätalousministeriö vahvistaa luettelon
tässä momentissa tarkoitetuista järjestöistä
-viideksi vuodeksi kerrallaan.

Yleiskokouksen päätöksenteosta, kokous
menettelystä ja muista yleiskokousta koske
vista tarpeellisista asioista säädetään maa- ja
metsätalousministeriön asetuksella.

26 §
Kalatalousalueen yleiskokouksen tehtävät

Kalatalousalueen yleiskokous:
1) valitsee kalatalousalueen hallituksen;

2) päättää kalatalousalueen tilinpäätöksen
vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntä
misestä hallitukselle;

3) vahvistaa kalatalousalueen vuotuisen
toiminta- ja varainkäyttösuunnitelman sekä
vuotta pitempää aikaa koskevan toiminta-
suunnitelman;

4) vahvistaa ehdotuksen kalatalousalueen
käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi;

5) vahvistaa ehdotuksen kalatalousalueen
ohjesäännöksi;

6) vahvistaa korvausvarojen j akainisen ve
sialueen omistajille;

7) päättää kalatalousalueelle palautuneiden
korvausvarojen käytöstä;

8) päättää kalatalousalueen yleiskokouk
sen, kalatalousalueen hallituksen ja toimin
nanjohtajan päätöksen oikaisemisesta.

27 §
Kalatalousalueen hallitusja sen tehtävät

Kalatalousalueen hallitukseen kuuluu enin
tään yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenen
toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen jä
senistä valitaan vuosittain kolmannes.

Kalatalousalueen hallituksen tehtävänä on:
1) kalatalousalueen yleiskokouksessa käsi

teltävien asioiden valmistelu ja kalatalous
alueen päätösten täytäntöönpano;

2) käyttö- ja hoitosuunnitelman kalatalous
alueelle kuuluvien tehtävien toimeenpano ja
raportointi suunnitelman tavoitteiden toteu
tumisesta;

3) kalatalousalueen päätösten tiedoksianto;
4) kalatalousalueen tämän lain mukaiseen

kalastuksenvalvontavelvollisuuteen liittyvien
tehtävien hoidon järjestäminen; sekä

5) kalatalousalueen toimihenkilöiden ni
mittäminen ja erottaminen.

Kalatalousalueen ohjsäännöscä voidaan
— momentin mu.npaii r.uuiuvi

tehtäviä, lukuun ottamatta kohdassa 5 tarkoi
tcttuj a tehtäviä, siirtää toiminnanj ohtaj alle.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
säädetään hallituksen päätöksenteosta sekä
muista hallitusta koskevista tarpeellisista asi
oista.

25 §
Kalatalousalueen yleiskokous

i...ii:..i.,..ii.-. i 1 1
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28 §
Toimielimenjäsentenja toimihenkilöiden

vastuu

Kalatalousalueen toimielimen jäsenen ja
toimihenkilön on hoitaessaan julkista hallin
totehtävää noudatettava hallintolakia
(434/2003), kielilakia (423/2003), saamen
kielilakia (1086/2003) sekä viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annettua lakia
(621/1999).

Kalatalousalueen toimielimen j äseneen ja
toimihenkilöön sovelletaan rikosoikeudellista
virkavastuuta koskevia säännöksiä silloin,
kun he hoitaessaan julkista hallintotehtävää
käyttävät julkista valtaa.

Kalatalousalueen toimielimen jäsenen ja
toimihenkilön julkisen hallintotehtävän hoi
tamisessa aiheutuneen vahingon korvaami
sesta on voimassa, mitä julkisyhteisön ja vir
kamiehen korvausvastuusta sekä virkatoi
messa aiheutuneen vahingon korvaamisesta
säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).

29 §

Kalatalousalueen ohjesääntö

Kalatalousalueen ohjesäännössä on mainit
tava:

1) kalatalousalueen nimi ja sen hallinnon
kotipaikka sekä yleispiirtein ne vesialueet,
jotka kalatalousalue käsittää;

2) miten edustajat kalatalousalueen yleis
kokoukseen valitaan;

3) milloin kalatalousalueen yleiskokoukset
on pidettävä;

4) miten kalatalousalueen yleiskokoukset
kutsutaan koolle ja miten asiat käsitellään;

5) miten hallituksen jäsenten toiminta ja
asioiden käsittely on järjestetty;

6) miten asiakirjat kalatalousalueen puoles
ta allekirj oitetaan;

7) kalatalousalueen toimihenkilöt, näiden
tehtävät ja toirnikausi sekä miten heidät ote
taan toimeen;

8) varojen käytönja tilinpidon perusteet;
9) tiedoksiantojen suorittamistapa; sekä
10) muut kalatalousalueen toiminnan kan

nalta tarpeelliset seikat.

30

Kirjanpitoja tilintarkastus

Kalatalousalueen tilikausi on kalenterivuo
si. Kalatalousalueen on vuosittain luovutetta
va kertomus tilikauden toiminnastaan elin
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.
Kertomuksen tulee sisältää tiedot olennaisista
tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen
jälkeen, arvio todennäköisestä tulevasta kehi
tyksestä sekä selvitys käyttö- ja hoitosuunni
telman tavoitteiden toteutumisesta.

Kalatalousalueen kirj anpitovelvollisuuteen,
kirj anpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan
kirjanpitolakia (1336/1997).

Kalatalousalue on velvollinen toimittamaan
vuosittain tilintarkastuksen. Tilintarkastuk
seen sovelletaan tilintarkastuslakia
(459/2007).

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta kerto
muksestaja sen sisällöstä voidaan säätää tar
kemmin maa- ja metsätalousministeriön ase
tuksella.

31 §

Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus
valvoo toimialueensa kalatalousalueiden
toimintaa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö.
Ieslqiksella on oikeus saada kalatalousalueel
ta ja tilintarkaotajilta salassapitoännöten
estämättä valvonnan kannalta tarpoollisoksi
katsomansa tiedot, asiakirjat ja selvityket.
Kalatalousalueelta valvontaa varten saatuja
tietoja ei saa ilmaista sivulliselle eikä käyttäär
muuhun tarkoitukseen ilmrn kalatalousalu.
een lupaa. Kalatalousalueenon ilmoitettava
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
hallituksensa puheenj ohtajan, varapuheen
johtajan ja toiminnanjohtajan nimet ja yh
teystiedot.

Jos kalatalousalue sijaitsee useamman elin
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toi
mialueella, kalatalousaluetta koskevat asiat
käsitellään siinä elinkeino-, liikenne- ja ym-

.:..-.... ...i:..i.....:.... i::i..-........ 2...

Kalatalousalueen toiminnan valvonta
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päristökeskuksessa, jonka toimialueella enin
osa kyseisen kalatalousalueen vesipinta
alasta sijaitsee.

A

32 §
OO\S1 OflSOL_t J *SO&O$./tO .y_ “‘“‘ —

nkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
asett toimialueelleen alueellisen kalatalou
den yh’tistyöiyhmän avustamaan alueen ka
1ata1ousoiden hoitamisessa, näkemysten
yhteensov?tamisessa sekä tutkimustiedon
hyödyntämissä. Yhteistyöiyhmä asetetaan
viideksi vuod&lsi kerrallaan ja se koostuu ka
latalousalueideika1astus- ja ympäristöj ärjes
töjen, tutkimuksei\sekä hallinnon edustajista.

Yhteistyöryhmä tb.mii elinkeino-, liikenne
ja ympäristökeskuksp ohjauksessa ja sen
tehtävänä on tarvittaea tehdä esityksiä ja
a.loitteita kalastuksen j äistämiseen ja kala
kantojen hoitoon liittyen\ Yhteistyöryhmä
arvioi käyttö- ja hoitosuunhtelmien laadun
sekä niissä esitettyjen käytt ja hoitotoi
menpiteiden asianrnukaisuuden’ja tekee tar
vittaessa esityksiä eri alueiden käö- ja hoi
tosuunnitelmissa sekä valtakunnalfissa ka
lavarojen hoitosuunnitelmissa estettyjen
toimenpiteiden yhteensovittamiseksi. lteis
työiyhmä tekee elinkeino-, liikeime- ja ‘xm
päristökeskukselle ehdotuksen toimialueen\a
kalatalousaluej aoksi.

l’la—LI,1 t ,iuid,z yhtistyöiyhma

N1apin elrnkemo-, liikenne- ja ympäristö
kesk asettaa yhteistyöryhmän käsittele
mään Eintekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa
sijaitsevieh..altio11e kuuluvien kalavesien ka
lata1ouskysyiy,ksiä. Yhteistyöryhmä asete
taan kolmeksi deksi kerrallaan. Sen teh
tävänä on toimialuei,sa puitteissa antaa lau
suntoja, tehdä esityksili’j,a aloitteita sekä suo
rittaa muut sille määrätytt€ltävät.

Edellä 1 mornentissa tarki(ettu yhteistyö
iyhmä koostuu Metsähal1ituksesaamelais-
käräjien, kalatalousalueiden, kuntinkaupal
listen- ja vapaa-aj ankalastaj ien, kalnitki
muksen sekä 25 §:n 3 momentissa tarkoet
tujen valtakunnallisten ympätistöjärjestöje

jista, Kukin taho nimeää jäsenen ja h
jäsenen. Jos mainitut tahot eivät

tai järjestöt eivät pääse yksi.
isestä ehdokkaastaan, elin.
ja ympäristökeskus nime

valii
jan ja varapuheenjohtaj

Yhteistyöryhmä koko
tai hänen estyneenä ollessaan
tajan kutsusta ja on päätösvali

njohtaja ja vähintään kaksi muuta
läsnä.

4 luku

Kalavarojen käytön ja hoidon suunnittelu

34 §

Valtakunnalliset kalavarojen hoitosuunnitel
mat

Kalavarojen kestävän käytön ja hoidon se
kä muiden 1 § :ssä tarkoitettujen tavoitteiden
toteutumisen varmistamiseksi laaditaan tar
vittaessa valtakunnallisia kalavaroj en hoito
suunnitelmia. Hoitosuunnitelman valmiste
lusta vastaa ja sen vahvistaa maa- ja metsäta
lousministeriö.

Vahvistetut valtakunnalliset kalavarojen
hoitosuunnitelmat on otettava huomioon
käyttö- ja hoitosuunnitelmia laadittaessa ja
täytäntöön pantaessa sekä järjestettäessä ka
lastusta yleisillä vesialueilla. Käyttö- ja hoi
tosuunnitelmilla ei saa vaikeuttaa valtakun
nallisten kalavarojen hoitosuunnitelmien to
teuttamista.

35 §

Velvoite käyttö-ja hoitosuunnitelman laati
miseksi

Edellä 1 §:ssä tarkoitettujen tavoitteiden
saavuttamiseksi kalatalousalueen on laaditta
va ja otettava käyttöön aluettaan koskeva
käyttö- ja hoitosuunnitelma, jolla turvataan
alueen kalavarojen kestävä ja monipuolinen
tuotto ja käyttö,0sekä biologinen monimuotoi
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36

Kctyttö-ja hoitosuunnitelman laatiininen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk
sen on annettava toimialueensa kalatalous
alueille kirjalliset suuntaviivat käyttö- ja hoi
tosuunnitelman laatimisesta ja suunnittelun
aloittamisesta.

Kalatalousalue laatu ehdotuksen alueensa
kalavarojen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi.
Käyttö- ja hoitosuunnitelmaa laadittass—on

1ii...flttava—nuemioe+1--1ca1a1antojen ja
hido1I muun laiiadrinön prustclla asø
4etwt-vaatimuht, kalavarojen valtakunnalli—
st hoitouunniIat, 1 moefiti-ssa t&keit—
tut suuntaviivat sekä Bellaiset muut kalavaro
jen käyttö- ja hoitocuunnitelmat, joiden to
touttamieen uumitelmalla voi olla vaiku’
tukcia

Käyttö- ja hoitosuunnitelman on sisällettä
vä:

1) perustiedot vesialueiden ja kalakaiitojen
tilasta;

2) suumiltelma kalastuksen kehittämis- ja
edistämistoirnenpiteilcsi ja näitä koskeva ta
voitetila;

3) suunnitelma kalakantoj en hoitotoimen
piteiksi mukaan lukien ehdotus vaelluskalo
jen elinkierron turvaamiseksiekä muut big
logiEen monimuotoiEuudn turvaamiseksi

4) ehdotukset tarvittaviksi kalastuksen alu
eellisiksi säätelytoiinenpiteiksi ja 7 §:n 2
moinentissa tarkoitetusta viehekalastuksesta
kertyneiden omistaj akorvausten j akamiseksi;

5) kalataloudellisesti merkittävien alueiden
sekä kaupalliseen kalastukseen ja kalastus
mailcailutarkoimkcn hyvin soveltuvien alu
eiden määrittely sekä kullakin kaupalliseen
kalastukseen hyvin soveltuvalla alueella kau
palhiseen kalastukseen soveltuvien pyydysten
määrittely;

6) suunnitelma kalastustietojen seurannan
ja kalastuksenvalvonnan järjestämiseksi.

Käyttö- ja hoitosuunnitelman sisällöstä
voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston
asetuksella.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
hyväksyy käyttö- ja hoitosuunnitelman. fIy—
väksymisen edellytyksenä on, ottä suunni
tclmn!

4-) täyttää 3-5 ja 36 cä r.ekä muut tässä
sa 8äädctyt vclvoitteet -

on yhteensopiva valtakunnallisten kala
varen hoitosuunnitelmien kanssa eikä vai
keutpiiden toteuttamista;

3) ok yhteensopiva muiden kalatalousalu
eiden k’.yttö- ja hoitosuunnitelmien kanssa;
ja \

4) on kitelty alueellisessa kalatalouden
yhteistyöiyltässä.

Elinkeino-,\liikenne- ja ympäristökeskus
voi palauttaa hdoftksen käyttö- ja hoito
suunnitelmaksi ‘4alatalousalueelle uudelleen
valmisteltavaksi, j{s ehdotus ei täytä hyväk
symisen edellytyks1.

Jos kalata1ousalujättää käyttö- ja hoito
suunnitelmaehdotuksk laatimatta määräaj as
sa tai ei ehdotuksen kalauttamisesta huoli
matta laadi hyväksymisi edellytykset täyt
tävää käyttö- ja hoitosunitelmaehdotusta,
elinkeino-, liikenne ja ym’äristökeskus voi
pidättäytyä maksamasta llatalousalueel1e
81 §:n 1 momentin 2 kohdai
varoja, kunnes hyväksymi
täyttävä ehdotus on toimitettu
kenne- ja ympäristökeskukselle.

Elinkeino-, liikenne- ja yin
voi toimeenpanna kalatalousalueen
set tarvittaviksi kalastuksen alueelli
telytoimenpiteiksi raj oittainalla alueen
tusta käyttö- ja hoitosuunnitelman hy’
mistä koskevassa päätöksessä 53, 54, 57
ja 70 §:ssä määriteltyjen toimii
mukaisesti.

38 §
Käyttö-ja hoitosuunnitelman voimassaoloja

muuttaminen

Käyttö- ja hoitosuunnitelma on voimassa
enintään kymmenen vuotta sen hyväksymistä
koskevan päätöksen tekemisestä. Jos uutta

37

Käyttö-ja hoitosuunnitelman hyvaksyininen
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käyttö- ja hoitosuunnitelmaa ei ole hyväksyt
ty ennen vanhan suunnitelman voimassaolon
päättymistä, vanha suunnitelma on voimassa
kunnes uusi suunnitelma on hyväksytty ja
tullut voimaan.

Jos kalatalousalueen kalakantojen tila on
käyttö- ja hoitosuunnitelman voimassaoloai
kana muuttunut niin oleellisesti, ettei käyttö-
ja hoitosuunnitelman toteuttaminen enää
täyttäisi sille asetettuja tavoitteita tai tämän
lain 1 §:n tarkoitusta, on kalatalousalueen
ryhdyttävä toimiin käyttö- ja hoitosuunnitel
man muuttamiseksi tarvittavin osin. Aloit
teen suunnitelman muuttamiseksi voi tehdä
käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksynyt
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tai
kalatalousalue itse.

Ehdotus käyttö-ja hoitosuunnitelman muu
tokseksi on esitettävä hyväksyttäväksi elin
keino-, liikenne-ja yrnpäristökeskukselle-j-e—
ka hyväksyy muutok6et oLiabi guunnitolmaa
37 § :nä tarkoitottua monottoiyö noudattaen:

Käyttö-ja hoitosuunnitelman voimassaolon
päättyessä ehdotus uudeksi käyttö- ja hoito
suunnitelmaksi on esitettävä hyväksyttäväksi
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
viimeistään kuusi kuukautta ennen voimas
saolevan suunnitelman voimassaolon päät
tymistä.

39

Käyttö-ja hoitosuunnitelman toimeenpanon
valvonta

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
valvoo, että kalatalousalueen käyttö- ja hoi
tosuunnitelma toimeenpannaan asianmukai
sesti. Jos kalatalousalue lairninlyö käyttö- ja
hoitosuunnitelman toimeenpanon siten, että
alueen kalakantojen elinvoimaisuus tai käyt
tö- ja hoitosuunnitelinan tarkoituksen toteu
tuminen vaarantuu, elinkeino-, liikenne ja
ympäristökeskus voi pidättäytyä maksamasta
kalatalousalueelle 81 §:ssä tarkoitettuja mää
rärahoj a, kunnes toimeenpanoon on ryhdytty.,

kalakantojen elrnvoimaisuuden tai
käyttö- ja uunnitelman tarkoituksen to
teutumisen vaaran utteet sen toimeen
panossa johtuvat vesialueen aan olen-
naisista laiminlyönneistä, eikä omistaj -

(ousalueen kehotuksesta huolimatta ole
ryh1uyt toimenpiteisiin suunnitelman toi
meenpnemiseksi, elinkeino-, liikenne- j
ympäristöR$us voi velvoittaa omistajan
määräajassa i%1ymään tarpeellisiin toimiin
käyttö- ja hoitosupite1man toteuttamiseksi
uhalla, että elinkeino4iikenne- ja ympäris
tökeskus teettää työn otajan kustannuk
sella. Toimenpiteistä johtuatkustannukset
maksetaan etukäteen valtion vrsta, ja ne
peritään valtiolle siinä järjestyksesskin ve
rojen ja maksujen täytäntöönpanosta an.pe
tussa laissa (706/2007) säädetään.

40 §

Käyttö-ja hoitosuunnitelman toimeenpanoja
seuranta

Kalatalousalueen kalavarojen käyttö ja hoi
to on järjestettävä hyväksytyn käyttö- ja hoi
tosuunnitelman mukaisesti. Kalatalousalue ja
kalastusoikeuden haltijat vastaavat käyttö- ja
hoitosuunnitelman toteuttamisesta niiltä osin
kuin suunnitelman toteuttamisen edellyttämät
toimet niitä koskevat. Viranomaisten on otet
tava toiminnassaan huomioon kalatalous
alueen käyttö- ja hoitosuunnitelman kala-
varojen käyttöä ja hoitoa koskevat yleiset
suuntaviivat.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk
sen on kuuden kuukauden kuluessa käyttö-ja
hoitosuunnitelman hyväksymistä koskevan
päätöksen tekemisestä ilmoitettava maa- ja
metsätalousministeriölle sellaisista käyttö- ja
hoitosuunnitelmaan sisältyvistä säätelytoi
menpide-ehdotuksista, joiden toteuttaminen
edellyttäisi niistä säätämistä lailla tai asetuk
sella.

Kalatalousalue, elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus nekä alueellinen kalatalou
den yhteityöiyhniä seuraavat käyttö- ja hoi
tosuunnitelman toimeenpanon vaikutuksia ja
tavoitteiden toteutumista. Elinkeino , liiken
ne- ja vmnäristökeskuE on pyynnöstä oikei4-

uetoj a icay
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5 luku

Pyynnin järjestäminen

41 §

Kalastuksen järjestäminen

Kalastus on järjestettävä käyttö- ja hoito-
suunnitelman sekä tämän lain 1 §:n tavoittei
den mukaisesti.

Kalastuksen järjestämisestä vastaa kalas
tusoikeuden haltija.

Jos yhteisellä vesialueella on erityisperus
teisia kalastusetuuksia, niiden osakaskiinteis
töjen omistajien ja vesi-alueen osakkaiden on
huolehdittava 1 momentissa tarkoitetuista
tehtävistä yhteisesti.

Erilaistan pyydysten ja kahwtii ctapojelt

‘1 .n 11 k0l1d4,,.. Lktttu ydyyhsik—
köarvo mööritollään p)ydysyksiköinä, joista
säiidotään maa ja msftätalousministariön
a3etukcolla.

42 §
Osakaskunnan kalastztvoikeudenjakaminen

Oikeus osakaskunnan vesialueen käyttöön
määräytyy pyydysyksiköiden perusteella.
Pyydysyksiköitä jaettaessa on otettava huo
mioon yhteisen vesialueen osakkaat sekä
muut, joilla on oikeus harjoittaa kalastusta
sanotulla vesialueella.

Jollei kalaveden käytöstä muuta osakas-
kunnassa päätetä, pyydysyksiköt jakautuvat
yhteisen kalaveden osakkaiden kesken hei
dän vesialueosuuksiensa mukaisesti. Osakas-
kunta voi antaa tarkempia määräyksiä osak
kaille kuuluvan kalastusoikeuden käyttämi
sestä.

43 §

Kalastusoikeuksien yhteen sovittam inen
erityisellä kalastusetuusahteella

Jollei erityistä kalastusetuutta perustettaes

sa muuta ole määrätty, yhteiseen vesialuee
seen sisältyvällä erityisellä kalastusetuusalu
eella kalastusoikeus jakautuu yhteisen alueen
osakaskiinteistöjen ja erityisen kalastusetuu

den osakaskiinteistöjen kesken siten, että eri
tyisen etuuden osakaskiinteistön pyydysyksi
köiden enimmäismäärä on samansuuruinen
kuin sellaisen yhteisen vesialueen osakas
kiinteistön pyydysyksikkömäärä, joka taloj en
verollepanossa määrätyn veroluvun perus
teella vastaa suuruudeltaan kiinteistöä, johon
kuuluu erityinen etuus. Mitä edellä sääde
tään, sovelletaan myös osakaskuntaan kuu
lumattomaan vesialueeseen.

Jollei erityistä kalastusetuutta perustettaes
sa muuta ole määrätty, valtiolle kuuluvaan
vesialueeseen sisältyvällä erityisellä kalas
tusetuusalueella kalastusoikeus jakautuu si
ten, että puolet kalastusetuusalueen kestävän
kalastuksen enimmäismäärästä kuuluu valti
olle ja puolet erityisten kalastusetuuksien
osakaskiinteistöille lukuun ottamatta man
järveä, jossa valtiolle kuuluu kaksi kolmas
osaa ja erityisten kalastusetuuksien osakas
kiinteistöille yksi kolmasosa kestävän kalas
tuksen enimmäismäärästä.

Jos valtiolle kuuluvalla vesialueella ole
vaan erityiseen kalastusetuusalueeseen koh
distuu useita eri kalastusetuuksia, jakautuu
edellä tarkoitettu erityisten etuuksien osakas
kiinteistöille kuuluva kalastusoikeus näiden
kesken talojen verollepanossa määrättyjen
verolukujen mukaisessa suhteessa ja kuhun
km taloon kuuluvien osakaskiinteistöjen kes
ken sen mukaan kuin kukin osakaskiinteistö
on saanut osuutta yhteiseen etuuteen.

44 §
Kalastusoikeuksien yhteensovittaminen eri

tyisellä kalastuspaikalla

Erityisen kalastusetuuden mukainen kalas
tusoikeus erityisellä kalastuspaikalla kuuluu
yksinomaan erityisen kalastusetuuden osa
kaskiinteistöille, jollei muuta erityistä kalas
tusetuutta perustettaessa ole määrätty. Vesi-
alueen omistaja saa kalastuspaikalla harjoit
taa muunlaista kalastusta, jollei se merkittä
västi häiritse erityisen kalastusetuuden käyt
tämistä. Kalastusetuuden kuuluessa usealle
kiinteistölle kalastusoikeus niiden kesken ja
kautuu osuuksien mukaisessa suhteessa.

Enityiseen kalastuspaikkaan kohdistuvan
kalastusoikeuden osakaskiinteistöille määrä
tään niiden kokonaispyydysyksikkömäärä
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vertaamalla kalastuspaikasta saatavaa saa
lismäärää koko saalismäärään siltä vesialu
eelta, johon kalastusetuus sisältyy.

45 §

Kalastuksen järjestäminen valtion vesialueel
la

Valtiolle kuuluvalla esialuee a 4 §:ssä
J. /, tarkoitetuista tehtävistä huolehtiiMotaiiha1li

1 &—Enontekiön Inarin ja Utsjoen kunnissatit4t,
Mctsahalhtuiksen tulee vuosittain rivvtm’ lawva ,unty kalastukscn iärictämisestii

‘ lupion myöntam1sea flpuUaLLLvuLa -

M efl-’ ‘ O

aatteista 3 §:sä tarkoitctultn - ‘‘ -‘-‘-.-“-

ma••lta•••
Kalastuksen järjestämisestä valtiolle kuu-

luvalla vesialueella, kalastusluvan myöntä
misestä ja lupaan sisällytettävistä ehdoista
voidaan säätää tarkemmin maa- ja metsätalo
usministeriön asetuksella.

6 luku

Kalastuksen ohjaus ja rajoittaminen

46 §
Kiellelyt kalastustavat, pyyntimenetelmätja

kalastusvälineet

Seuraavien kalastustapojen, pyyntimene
telmien ja kalastusvälineiden käyttö kalas
tuksessa on kielletty:

1) räjähdyksellä tai muulla tavalla aikaan
saatu paine;

2) ampuma-aseet;
3) huumaavat, inyrkylliset tai muutoin ve

sistöä pilaavat aineet;
4) sähkövirta;
5) koukun tahallinen tartuttaminen kalaan

ulkopuolelta;
6) atrain, harppuuna tai niihin verrattava te

rä, koukku tai kärj ellä varustettu väline sekä
kalastus tulta tai valoa käyttäen haavilla vael
luskalavesistöksi määritellyssä joessa, koski-
ja virta-alueilla sekä huhtikuun 15 päivän
alusta kesäkuun 20 päivän loppuun muissa
kin vesissä;

7) vaelluskalavesistön koski- ja virta-
alueella onginta, pilkintä ja kalastus harri
laudalla;

8) verkko, joka ajelehtii virtausten mukana
tai alukseen kiinnitettynä (ajoverkko);

9) muut pyydyksetja laitteet sekä kalastus-
tavat, jotka tarpeettomasti vahingoittavat tai
tuhoavat kaloja taikka vaarantavat kalakan
nan säilymistä vesistössä.

Edellä 1 momentisa tarkoitettuja kielletty
jä kalatusvälineitä ei saa säilyttää veneessä
tai pitää muutoin käsillä siten, että ne ovat
pyyntiä vatt wlie!pesti käsillä.

Valtioneuvoston asetukselia voidaan säätää
tarkemmin kieli etyi stä kalastustavoista,
pyyntimenetelmistä ja kalastusvälineistä,
pyydysten rakenteesta sekä langasta kudottu
jen pyydysten solmuvälin ja pyydysten mui
den ominaisuuksien mittaamisesta.

47 §
Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen

poikkeusiupa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
voi siirtoistutusta, kalanviljelytoimintaa, tut
kimustyötä, kalastusperinteen ylläpitämisek
si, kalataloudellisten tarkkailuvelvoitteiden
toimeenpanemiseksi tai muuta kalavarojen
hoitoon liittyvää tarkoitusta varten perustel
lusta syystä myöntää poikkeusluvan tässä
laissa tai sen nojalla:

1) kielletyn kalastustavan, pyyntimenetel
män ja kalastusvälineen käyttöön tai säilyt
tämiseen;

2) kiellettynä ajankohtana kalastamiseen;
3) sallittua määrää suuremman saaliin ot

tamiseen;
4) sallittua määrää useampien pyydysten

käyttämiseen; sekä
5) vapautettavaksi määrätyn kalan pyytä

miseen ja ottamiseen.
Edellä 1 momentin mukaisilla edellytyksil

lä lupa voidaan myöntää myös kalastamiseen
kalastuskieltoalueella taikka rauhoitetun ka
lalajin tai -kannan kalastamiseen,

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua lupaa
ei saa myöntää, jos se vaarantaisi tämän lain
niukaisen tai sen nojalla annetun rajoituksen
tarkoituksen, taikka käyttö- ja hoitosuunni

1••.’ -,

jakalastus-
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telman tavoitteiden toteutumisen. Lupaa ei
saa siirtää toiselle.

48 §
Pyydysten asettarninenja merkintä

Kalanpyydystä ei saa asettaa veteen niin,
että sen nielu on avoinna veden pinnan ylä
puolella eikä myöskään säilyttää siten, että se
aiheuttaa vaaraa riista- tai muille eläimille.

Pyyntiin asetetut kiinteät ja seisovat pyy
dykset on merkittävä siten, että ne ovat sel
västi muiden vesistössä liikkuvien havaitta
vissa. Pyydysten nierkintään käytettäviä vä
lineitä ei saa asettaa tai jättää veteen ilman
pyydyksiä lukuun ottamatta kalastamista
jäältä.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuihin pyy
dyksim tulee lisäksi merkitä pyydyksen aset
tajan nimi ja yhteystiedot sekä kalastusoi
keuden osoittava merkki siten, että ne ovat
havaittavissa ilman, että pyydystä tarvitsee
nostaa vedestä. Edellä säädetystä poiketen
kalastusoikeuden osoittavaa nierkkiä ei tar
vitse kiinnittää pyydykseen sellaisilla alueil
la, joilla kalastusoikeuden omistaja ei ole ot
tanut käyttöön kalastusoikeuden osoittavaa
rnerkkij irj estelmää.

Pyydysten merkinnästä säädetään tarkem
min valtioneuvoston asetuksella.

49 §
Kaupalliseen kalastukseen tarkoitetut

pyydyksetja pyyntimenetelmät

Ainoastaan kaupallisilla kalastajilla ja hei
dän lukuunsa toirnivilla on kaupallista kalas

i.—tusTharjoittaessaan oikeus käyttää kaupalli
seen kalastukseen tarkoitettuja pyydyksiä.
Näitä pyydyksiä ovat trooli ja isorysä sekä
pyynti- tai venekuntaa kohden yleisellä vesi-
alueella meressä ja talousvyöhykkeellä
koukkupyydys tai koukkupyydykset, joissa
on enemmän kuin yhteensä 100 koukkua se
kä verkot, joiden yhteispituus on enemmän
kuin 300 metriä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja kielletty
jä kalast-usvälineitä eivät muut kiiiii kaupalli
set kalastajat tai heidän lukuunsa toimivat saa
säilyttää veneessä tai pitää muutoin käsillä si

ten, että ne ovat pyyntiä varten helposti käsil
lä.

Kaupallisten kalastajien ja heidän lukuunsa
toimivien on viranomaisen tai kalastuksen
valvoj an sitä pyytäessä todistettava oikeuten
sa käyttää 1 momentissa tarkoitettuja pyy
dyksiä tai pvyntimenetelmiä.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
voidaan säätää tarkemmin kaupalliseen ka
lastukseen tarkoitettuj en pyydysten teknisistä
ominaisuuksista.

50

Häiriön välttämninen

Kalastusta harjoitettaessa ei saa aiheuttaa
tarpeetonta haittaa ja häiriötä ympäristölle,
muille vesilläliikkujille, muulle luvalliselle
kalastukselle sekä rannan omistaj alle tai hal
tij alle.

Luvallista kalastusta ei saa häiritä estämällä
tai vaikeuttamalla sitä tahallisesti.

51 §
Rapujen säilyttäminen

Rapuja saadaan säilyttää sumpuissa tai
muissa vastaavissa laitteissa vain siinä vesis
tön osassa, josta ne on pyydetty.

52 §
Kalastuksen rajoittamista koskeva

asetuksenantovaltuus

Vesialueella, jossa esiintyy kalalaji tai -

kanta, jonka elinvoimaisuus tai tuotto on hei
kentynyt tai vaarassa heikentyä taikka vesi-
alueella, joka on keskeinen kalalajin tai -

kannan lisääntymisen kannalta, voidaan val
tioneuvoston asetuksella:

1) kieltää kalastaminen tietyllä pyydyksel
lä, tai kalastustavalla tai rajoittaa sitä;

2) kieltää kalastaminen tiettynä ajankohta
na tai rajoittaa sitä;

3) rajoittaa käytettävien pyydysten määrää;
4) kieltää tiettyä määrää suuremman saaliin

ottaminen; sekä
5) kieltää tiettyä sukupuolta tai kokoluok

kaa olevien kalojen taikka sellaisten kalojen
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saaliiksi ottaminen, joita ei ole merkitty
74 §:ssä tarkoitetussa asetuksessa säädetyllä
tavalla.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
voidaan antaa teknisluonteisia säännöksiä
pyydysten rakenteesta ja käyttötavasta sekä
yksityiskohtaisia säännöksiä pyydysten käyt
töajasta, pyydys- ja saalismääristä sekä kalo
jen vapauttamisvelvollisuudesta, jos se 1
momentissa tarkoitetusta syystä on tarpeen.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja ase
tubia annettaerra voidaan niiden mukaiset
velvoitteet asettaa erilaisiin eri kaupallitten
kalaatajien ryhmiin kuuluville kalastajilie.

53 §
Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen

toirnivalta rajoittaa kalastusta
VcLa bc/0 t cl

>?Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
voi, jos vesialueella esiintyy kalalaji tai -

kanta, jonka elinvoimaisuus tai tuotto on hei
kentynyt tai vaarassa heikentyä taikka vesi-
alue on keskeinen kalalajin tai -kannan li
sääntymisen kannalta:

1) kieltää kalastaiuisen tietyllä pyydyksellä,
tai kalastustavalla tai rajoittaa sitä;

2) kieltää kalastamisen tiettynä ajankohtana
tai rajoittaa sitä;

3) rajoittaa käytettävien pyydysten määrää;
1) kieltää tiottyä määrää suuremman saaliin

ottamisen; sekä
5) kieltää tiettyä sukupuolta tai kokoluok

kaa olevien kalojen taikka sellaisten kalojen
saaliiksi ottamisen, joita ei ole merkitty jäl
jempänä 74 §:ssä tarkoitetussa asetuksessa
säädetyllä tavalla.

Lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus voi asettaa 1 momentin 1 ja 2 kohdas
sa tarkoitetun rajoituksen tai kiellon, jos se
vesiliikenteelle aiheutuvan vaaran estämisek
si on välttämätöntä.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut rajoi
tnkset voidaan määrätä kymmeneksi vuodek
si kerrallaan. Rajoitukset voidaan asettaa eri
laisina eri kaupallisten kalastajien ryhmhir’
kuuluville kalastai die.

tämätöntä rajoituksen tavoitteen saavuttami
seksi.

Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus voi
kumota rajoituksen, jos syytä rajoituksen
asettamiselle ei enää ole.

54 §

Yleiskalastusoikeuksien rajoittaminen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
voi määrätyllä vesialueella rajoittaa 7 §:ssä
tarkoitettua onkimista, pihkkimistä ja viehe
kalastusta taikka kieltää ne, jos se on tarpeen:

1) käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoittei
den tai kalakannan tavanomaista tehok
kaamman hoidon tulosten turvaamiseksi;

2) kalataloudellisen tutkimuksen suoritta
miseksi;

3) kala- tai rapukannan turvaamiseksi;
94) kaupallisessa tai muussa erityisessä tar

koituksessa tehtyjen kala- tai rapuistutusten
taloudellisen hyödyntämisen turvaamiseksi;
tai

5) toistuvan tai jatkuvan kalojen kutualuei
sun kohdistuvan häirinnän estämiseksi.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
voi määrätä 1 momentissa tarkoitetun rajoi
tuksen tai kiellon enintään kymmeneksi vuo
deksi kerrallaan joko omasta aloitteestaan
taikka kalastusoikeuden haltij an, kaupallisen
kalastajan, kalatalousalueen taikka sen aloit
teesta, jonka etua asia koskee. Rajoitusta tai
kieltoa on haettava kirjallisesti ja hakemuk
seen on liitettävä selvitys hakemisen perus
teista ja esitetystä rajoitus- tai kieltoalueesta
karttaliitteineen, Rajoitus- tai kieltoalue voi
olla kokonaisuudessaan enintään 25 prosent
tia kalatalousalueen vesipinta-alasta. Rajoi
tukset eivät saa heikentää mahdollisuutta
hyödyntää yleiskalastusoikeuksia enempää
kuin on välttämätöntä rajoituksen tavoitteen
toteuttamiseksi.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
voi lakkauttaa 1 momentissa tarkoitetun ra
joituksen omasta tai 2 momentissa tarkoitet
tujen tahojen aloitteesta, jos syytä rajoituksen
asettamiselle ei enää ole.

Rajoitukset eiät saa rajoittaa kalastusoi
keuden hyödyntämistä enempää kuin on vält
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55 §

Kalojen rauhoitus

Jos jonkin kalalajin tai -kannan lisääntymi
nen vaarantuu tai sen heikentyneiden kanto
jen suojeleminen sitä edeil ttää, voidaan ky
semen kalalaji tai -kanta koko maassa tai tie
tyllä alueella rauhoittaa valtioneuvoston ase
tuksella.

Rauhoitetun kalan pyydystäminen ja sel
laisten pyydysten käyttö, jotka erityisesti so
veltuvat sen pvvdystämiseen, on rauhoitusai
kana kielletty. Rauhoitusaikana kielletyistä
pvydyksistä säädetään valtioneuvoston ase
tuksella.

56

Kalojen pyyntimitat

Kalalajeille tai -kannoille voidaan säätää
alin tailin pyyntimitta, jos se on tarpeen ka
lavaroj en kestävän tuoton, heikentyneiden
kantojen tai kalalajin luontaisen elinkierron
turvaamiseksi.

Alinta pyyntimittaa pienemmän (alimittai—
nen) -“tä pyyntirnittftu uurcinni-” (yli
-n-iktninn) kalan pyytärninen on kielletty.

Alimmistaja ylimmirtä pyyntimitoista sää
detään valtioneuvoston asetuksella.

57

Elinkeino-, liikenne-ja yinpa istökeskuksen
oikeus määrätä p)yntimitoista

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
voi alueelliseii erityistilanteen liuomioimi
seksi määrätä alueelle 56 §:n nojalla sääde
tyistä laji- tai kantakohtaisista pyyntimitoista
poikkeavat pyyntimitat, jos kalalajin tai -

kannan tila alueella poikkeaa olennaisesti sii
tä, mikä on ollut perusteena sitä koskevien
pyyntirnittoj eii säätärniselle.

Elinkeino-, liikeiine- ja yrnpäristökeskuk
sen oikeudesta niäärätä pyyntinlitoista sääde
tään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

58

Kalojen vapauttaminen

Edellä 56 §:ssä tarkoitetulla asetuksella tai
57 §:ssä tarkoitetulla määräyksellä säädetty
jen pyyntimittojen vastainen kala on välittö
mästi laskettava takaisin veteen, ellei Euroo
pan unionin lainsäädännöstä muuta johdu.

Säädetyt pyyntimitat täyttävä kala on las
kettava takaisin veteen,jos se on saatu:

1) rauhoitus- tai kieltoaikana;
2) kielletyllä kalastusvälineellä tai pyydyk

sellä; tai
3) kielletyllä kalastustavalla tai pyyntime

netelmällä.

Uhanalaisten läinlajien suojlu

V’1’toneuvoston asetuksella voidaan enin
tään vii4eksi vuodeksi kerrallaan kieltää tie
tynlaisen\pyydyksen tai kalastustavan käyt
täminen tiyl1ä vesialueella ja antaa yksi
tyiskohtaisia\äännöksiä pyydysten käyttö-
ajoista, jos s luonnonsuojelulain nojalla
uhanalaiseksi mritellyn eläinlajin elinvoi
maisena säilymiseki ja lajin suotuisan suoje
lutason saavuttamise1i alueella on tarpeen.

Maa- ja metsätaloushinisteriön asetuksella
voidaan enintään viideks vuodeksi kerral
laan antaa tiettyä vesialudqa koskevia yksi
tyiskohtaisia teknisluonteia säännöksi
pyydysten rakenteesta ja käyttavasta, jos se
1 momentissa tarkoitetun uhanisen eläin
lajin elinvoimaisena säilyrniseksi jhajin suo
tuisan suojelutason saavuttamiseksi\lueell
on tarpeen.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään lata,
koskee myös alalajia, rotua, kantaa ja miV\
toa.

60 §

Sopimukset saimaannorpan suojelemiseksi

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympä
ristökeskus sekä vesialueen omistaja tai en
tyisen oikeuden haltija voivat tehdä saimaan
norppakannan elinvoimaisena säilymiseksi ja
saimaannorpan suotuisan suojelutason saa-
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vuttamiseksi sopimuksen kalastuksen rajoit
tamisesta ja kieltämisestä tietyllä vesialueel
la. Sopimus voidaan tehdä enintään viideksi
vuodeksi kerrallaan.

Korvauisct ullanala7stcn elamiajien
suojelusta aiheutuneesta haitasta

59 §:n 1 momentin nojalla säädetty1
kie’i{o aiheuttaa vesialueen oinistaj alle tai eri
tyise\ oikeuden haltij alle merkityksellist
haittahänellä on oikeus saada siitä valtiolt
täysi ko’Eyaus. Valtiota korvausasiassa edus
taa e1inkeo-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Elinkeino\ liikenne- ja ympäristökeskuk
sen sekä sen,’oka katsoo olevansa oikeutettu
korvaukseen, pyrittävä sopimukseen kor
vauksen määräsN. Jos korvauksesta ei ole
voitu sopia, toiniNista korvauksen määrää
miseksi voidaan hakqa Maanmittauslaitoksel
ta vuoden kuluessa hkemuksen perusteem
olevan kiellon voimatulosta. Korvauksen
määräämiseen sovelletqn, mitä kiinteän
omaisuuden ja erityisten ikeuksien lunas
tuksesta annetussa laissa (Q3I1977) sääde
tään. Korvaukselle on makstava mainitun
lain 95 §:n 1 momentin mukaist’korkoa siitä
päivästä, jolloin korvaukseen oikeutettu on
hakenut Maanmittauslaitokselta ‘ääräyst
korvaustoimituksesta.

Oikeutta tämän pykälän mukaiseen ‘korva
ukseen ei kuitenkaan ole sellaisesta haista,
josta haitankärsijä on oikeutettu korvauksn
jonkin muun lain tai sopimuksen noj alla.

7 luku

63 §
Vaelluskalavesistöjen sekä niiden koski-ja

virta-alueiden määrittely

Vaelluskalavesistöt vahvistetaan valtioneu
voston asetuksella, jota annettaessa on otet
tava huomioon valtakunnalliset kalavarojen
hoitosuunnitelmat sekä vahvistetut kalavaro
jen alueelliset käyttö-ja hoitosuunnitelmat.

Vaelluskalavesistöjen koski-ja virta-al
rajat voidaan tarvittaema määrittää elin- ‘w
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen pää
töksellä.

64 §

Kalastuksen rajoittaminen vaelluskalojen
kulun turvaamiseksi

Valtioneuvoston asetuksella voidaan vael
luskalavesistössä rajoittaa otettavan saaliin ja
käytettävien pyydysten enimmäismäärää se
kä kalastamista sellaisella alueella, pyydyk
sellä, kalastustavalla tai sellaisena ajankohta
na, että vaelluskalojen kulku tai luontarnen
elinkierto olennaisesti häiriintyy.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
voidaan antaa teknisluonteisia säännöksiä
pyydysten rakenteesta ja käyttötavasta sekä
yksityiskohtaisia säännöksiä pyydysten käyt
töajastaja pyydys- sekä saalismääristä, jos se
vaelluskalan kulun tai luontaisen elinkierron
häiriintymisen estämiseksi alueella on tar
peen.

dellä 1 ja 2 momntia tarkoitettuja age

Vaelluskalat ja kalan kulun turvaaminen

62 § 65 §

Yleinen kalan kulun turvaaminen

Kalastusta ei saa harjoittaa siten, että este
tään kalojen pääsy niiden kutu- tai syönnös
alueelle tai muualle, missä pyyntiä kalakan
nan turvaamiseksi on rajoitettu, taikka siten,
että vaikeutetaan tarpeettomasti kalakannan
hoitoa.

Jokisuulcalastuksen kielto

Vaelluskalavesistöön kuuluvassa joessa se
kä nieressä viittä kilometriä lähempänä täl
laisen joen suuta on kalastus troolilla ja nuo
talla kielletty.

Meressä kilometriä lähempänä 1 momen
tissa tarkoitetun joen suuta on kalastaminen
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verkolla kielletty 15 päivästä elokuuta 15
päivään lokakuuta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetulle merialu
eelle ei myöskään ilman aiemmin saavutettua
oikeutta saa asettaa isorysää pyyntiin kolmea
kilometriä lähemmäksi joen suuta.

66 §

Kalaväylä

Vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 4 koh
dan tarkoittamassa joessa ja vesilain 1 luvun
6 §:n 1 momentin tarkoittamassa salmessa tai
kapeikossa on pidettävä kalaväylä auki kalan
kulkua varten.

Kalaväylä on koiniannes keskivedenkor
keuden mukaisestajoen, salmen tai kapeikon
leveydestä sen syvimmnällä kohdalla.

Missä joki yhtyy mereen tai järveen kala-
väylä on kolmannes keskivedenkorkeuden
mukaisesta kysymyksessä olevan vesialueen
leveydestä sen syvimmällä kohdalla ja ulot
tuu niin kauaksi selkäveteen, että kalan kulku
on turvattu.

Elinkeino-, liikemine- ja ympäristökeskus
voi kuitenkin hakemuksesta tai omasta aloit
teestaan määrätä kalaväylän leveyden tai si
j ainnin enintään kymmenen vuoden määrä-
ajaksi toisin, jos se kalan kulun turvaamisek
si on välttämätöntä.

67 §
Kalaväylän pitäminen vapaana pyydyksistä

68 §
Kalaväylän rajojen selvittäminen

Kalaväylän rajat voidaan selvittääja merki
tä kartalle elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen, tai kalastusoikeuden haltijan ha
kemuksesta suontettavassa maanmittaustoi
mituksessa. Toimituksen suorittaa toimi-

tusinsinööri ilman uskottuja miehiä, ja siihen
on muuten sovellettava mitä kiinteistönmuo
dostamislaissa rajankäynnistä säädetään.
Toimituskustannuksista vastaa hakij a.

69 §

Kalastaminen purossa

Kiinteiden ja seisovien pyydysten käyttä
minen vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 5
kohdassa tarkoitetussa purossa on kielletty
lukuun ottamatta rapumertaa ja katiskaa.

70 §

Kalatiessä kalastaminen

Kalan kulun turvaamiseksi rakennetussa
kalatiessä sekä kahdensadan metrin matkalla
sen tai muun vastaavan laitteen ylä- ja ala
puolella on kaikenlainen kalastus kielletty.

Kalastusta ei saa harjoittaa voima- ja muu
hun laitokseen vettä johtavassa kanavassa ei
kä sadan metrin matkalla vesistön poikki ra
kennetun patoturvallisuuslain (494/2009)
4 §:n 1 kohdassa tarkoitetun padon alapuolel
la. Elinkeino- liikenne, ja ympäristökeskus
voi, milloin vaelluskalakannan turvaaminen
sitä edellyttää, enintään viiden vuoden mää
räajaksi kieltää kalastuksen padon alapuolella
enintään viidensadan metrin matkalla samoin
kuin patoaltaassa padon yläpuolella sekä te
kojärvessäja muussa tekoaltaassa.

71 §

Poikkeus kieliosta kalastaajokisuualueella,
kalaväylässä sekä kalatiessä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
voi myöntää tilapäisen luvan 65, 66 tai
70 §:n mukaan kiellettyyn kalastukseen, jos
tällainen toimenpide on välttämätön yleisen
kalatalousedun turvaamiseksi tai muusta eri
tyisestä syystä, eikä vaaranna tämän lain
1 § :n tavoitteita, kalan kulkua vesistössä tai
kalavarojen alueellisen käyttö- ja hoitosuun
nitelmnan toteuttamista.

Kiinteiden ja seisovien kalanpyydysten pi
täminen kalaväylässä lukuun ottamatta 1’ .
rapumertaa on kielletty.

Kalastettaessa troolilla ja nuotalla kala
väylässä tulee yli puolet väylän leveydestä
pitää vapaana.
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8 luku

Kalojen istuttaminen ja muu kalavesien
hoito

72 §

Kielietyt istutukset

Kalojen ja rapujen istutukset, jotka ilmei
sesti heikentävät luonnon monimuotoisuutta
vaarantamalla luonnossa esiintyvän kala- tai
rapulajin tai muun lajin tai näiden kannan
säilymisen, ovat kiellettyjä.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää
tarkemmin 1 mornentissa tarkoitettujen istu
tusten perusteista.

73 §

Kalojen ja rapujen istuttaininen

Kalojen istuttaminen on sallittu ainoastaan,
jos kyseessä olevan lajin tai kannan istutta
minen kohdevesistöön sisältyy kalatalousalu
een käyttö- ja hoitosuunnitelmaan.

Uuden lajin tai kannan kotiutusistutukseen
sekä kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunni
telmassa määrittelemättömään istutukseen on
saatava elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen lupa. Lupa voidaan myöntää, jos
istutus ei vaikeuta kalatalousalueen käyttö- ja
hoitosuunnitelman tavoitteiden toteuttamista
eikä vaaranna kohdevesistön kala- tai rapu-
kannan elinvoiniaisena säilymistä tai luonnon
monimuotoisuutta.

Elinkeino-, liikeime- ja yrnpäristökeskus
voi kieltää istutusten tekemisen sellaisesta
vesistöstä tai vesiviljelylaitoksesta, johon liit
tyy riski kala- tai raputautien leviämiseen
luonnonvesiin.

Istuttajan on ilmoitettava istutuksesta kol
men kuukauden kuluessa istutustapalitumasta
93 §:n 1 inomentin 4 kohdassa tarkoitettuun
istutuksista pidettävään rekisteriin. Istutuk
sesta kirjattavista tiedoista säädetään maa- ja
metsätalousministeriön asetuksella.

Edellä 1 momentissa säädetty ei kuiteiikaan
koske vesilain 3 luvun 14 §:n nojalla tehtäviä
istutuksia.

74 §

Istutettavien kalojen merkintä

Jos kalakantojen kestävän hyödyntämisen
turvaaminen sitä edellyttää, voidaan valtio
neuvoston asetuksella säätää tiettyjen kala
lajien, -kantojen tai niiden tiettyjen ikä- taik
ka kokoiyhmien istuttamisen edellytykseksi
se, että ne on merkitty ennen istuttamista sel
laisella merkinnällä, joka voidaan ulkoisesti
tai muutoin tunnistaa kalasta.

75 §

Poikkeukset istutuskielloista

Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus voi
tutkimus-, koulutus- sekä kalanviljelytarkoi
tuksiin. kaupallisen kalastuksen edellytysten
olennaisen heikentymisen estämiseksi tai
muusta erityisestä syystä myöntää poilckeuk
sen 72ja 73 §:ssä tai niiden nojalla annetussa
asetuksessa säädetyistä kielloista.

76 §

Kalojenja rapujen maahantuonti

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
toimii tulokaslajien ja paikallisesti esiinty
mättömien lajien käytöstä vesiviljelyssä an
netussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o
708/2007 tarkoitettuna toimivaltaisena viran
ornaisena.

Muun kuin Suomessa luonnonvaraisena
esiintyvän kala- tai rapulajin tai niiden kanto
jen tai sukusolujen maahantuonti luonnonve
sun päästämistä tai vesiviljelytoimintaa var
ten on kielletty ilman Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus lupaa. Elinkeino-, liikenne
ja ympäristökeskus käsittelee maahantuonti
lupaa koskevat hakemukset 1 momentissa
mainitussa neuvoston asetuksessa määrättyä
nienettelyä noudattaen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen lupien
myöntämisen edellytyksistä voidaan säätää
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
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77 §

Kala-ja raputautien ehkäiseminen

Tarttuvien kala- ja raputautien leviämisen
estämiseksi taikka kala-ja rapukannan säilyt
tämiseksi voidaan valtioneuvoston asetuksel
la antaa kieltoja tai määräyksiä, jotka koske
vat kalojen, rapujen tai mädin vientiäja tuon
tia sekä kuljetusta, varastointia ja kauppaa
taikka niiden pyynnissä, varastoinnissa ja
kuljetuksessa käytettyjen välineiden käsitte
lyä tai siirtämistä toiselle paikkakunnalle.

9 luku

Kalatalouden edistäminen ja rahoitus

78 §

kannalta tarpeellisista seikoista sekä tehtävän
suorittamisesta perittävästä kohtuullisesta
maksusta, jonka suorittamisesta vastaa kalas
tonhoitomaksun maksaj a.

Palveluntuottaj an on oltava luotettava ja
asiantunteva. Palveluntuottajalla on oltava
tehtävän asianmukaisen hoitamisen edellyt
tärnät tekniset, taloudelliset ja toiminnalliset
valiniudet. Palveluntuottaj alla on oltava toi
mipaikkoj a riittävästi ja alueellisesti katta
vasti. Palveluntuottaja vastaa alihankintana
teettämästään palvelusta.

Metsähallitus valvoo palveluntuottajan
toimintaa. Palveluntuottaj an on viipymättä
ilmoitettava Metsähallitukselle sellaisista
toimintaansa tai alihankkijan toimintaa kos
kevista muutoksista, joilla voi olla olennaista
vaikutusta tehtävien asianmukaiseen hoita
miseen.

Kalastonhoitomaksuja sen tarkistaminen 80 §
Muunlaista kalastusta kuin 7 §:ssä tarkoi

tettua onkimista tai pilkkimistä harjoittavan
18 vuotta täyttäneen henkilön on suoritettava
valtiolle kalastonhoitornaksu. Kalastonhoi
tomaksu on 35 euroa kalenterivuodelta, 10
euroa seitseinältä vuorokaudelta tai 5 euroa
vuorokaudelta.

Todistus kalastonhoitornaksun suorittami
sesta on pidettävä mukana kalastettaessa sekä
vaadittaessa näytettävä 98 §:ssä mainitulle
viranornaiselle tai kalastuksenvalvoj alle.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun maksun
suuruus tarkistetaan viisivuotiskausittain val
tioneuvoston asetuksella rahan arvon muu
tosta vastaavasti. Maksun suuruus pyöriste
tään lähimpään täyteen euroon.

79 §

Maksujen kerääminen

Kalastonhoitomaksu suoritetaan Metsähal
lituksen tilille tai sen valtuuttaman yksityisen
palveluntuottajan tilille. Metsähallitus voi
sopia kalastonhoitomaksusuoritusteii vas
taanottamistehtävän suorittamisesta yksityi
sen palveluntuottajan tai toisen viranomaisen
kanssa. Metsähallituksen on sovittava palve
luntuottajan kanssa tehtävän sisällöstä ja
muista tehtävän asianinukaisen hoitamisen

Todistus kalastonhoitomaksun suorittamises
ta

Kuitti kalastonhoitomaksun suorittamisesta
toimii 78 §:n 2 momentissa tarkoitettuna to
distuksena.

Metsähallituksella ei ilman erityistä syytä
ole velvollisuutta toimittaa uutta todistusta
kalastonhoitomaksun suorittamisesta kadon
neen todistuksen tilalle, Virheellisesti suori
tettua kalastonhoitomaksua ei palauteta mak
saj alle, ellei palauttamiselle ole erityisiä pe
rusteita.

Tarkempia säännöksiä maksujen keräämi
sestä, 1 momentissa tarkoitetusta kuitista ja
sen sisällöstä sekä muista kalastonhoitomak
susuorituksen osoittamiseksi hyväksytyistä
todistuksista annetaan maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksella. Maa- ja metsätalo
usministeriön asetuksella säädetään niistä
maksupaikoista, jotka ottavat kalastonhoito
maksusuorituksia vastaan perimättä maksua
suorittamisesta aiheutuvista kuluista.

81 §

Maksuvarojen käyttö

Kalastonhoitomaksuina kertyneet varat
käytetään:
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1) kalavesien kestävän käytön ja hoidon
suunnittelusta ja toimeenpanosta, ohjaami
sesta hittijmigciii. sekä kalastuksen vai
vonnasta aiheutuviin kustannuksiin;

2) kalatalousalueiden toiminnasta aiheutu
viin kustannuksiin;

3) kalatalousalan neuvontapalvelujen jär
jestämiseksi toteutettavista hankkeista aiheu
tuviin kustannuksiin;

4) kalavesien yleiskalastusoikeuksien hyö
dyntämiseen sekä kalastusopastoirnintaan pe
rustuvasta käytöstä maksettaviin korvauksiin
vesialueen omistajille; sekä

5) virunornaiselle kalastonhoitornakgun

T,1.... 1

voidaan tarvittpegga käyttää 93 §:n f momi
tin 2 7 kohdassa tarkoitetuista rekiterQigtä

82 §
Maksuvarojen jakaminen

Maa- ja metsätalousministeriö sekä sen
määräämissä rajoissa elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus myöntävät varat 81 §:n
1 momentin 1 ja 3 kohdan tarkoituksiin.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
myöntää varat 81 §:n 1 mornentin 2ja 4 koh
dan tarkoituksiiii.

Edellä 81 §:n 1 mornentin 4 kohdassa tar
koitettujen korvausten jako perustuu, vesi

:.;i : 1 2 frDma1ueesee11 kohdistuvaan 7 §!h’i mornentissa
tarkoitetusta kalastuksesta aiheutuvaan
rasitukseen joka vahvistetaan käö- ja hoi
tosuunnitelmassa. Jos kalatalousalueella ei
ole voimassa olevaa käyttö- ja hoitosuunni
telmaa, voi kalatalousalue tehdä erillisen esi
tyksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes
kukselle jaon perustana olevasta viehekalas
tusrasituksesta. Kalatalousalueet vastaavat
jaon teknisestä toteuttamisesta. Jos vesialu
een omistajalle jaossa tuleva määrä olisi
enintään 100 euroa, varoja ei jaeta omistajal
le, vaan ne jäävät asianomaiselle kalatalous
alueelle käytettäväksi kalakantojen hoitoon.
Korvauksia ei pidetä valtionavustuslaissa
(688/2001) tarkoitettuna valtionavustuksena.

Maa- ja metsätalousministeriö sekä elin
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus voivat
asettaa 81 §:n 1 momentin 1—3 ja 5 kohdassa

tarkoitettujen varojen käyttöä koskevia tulos-
tavoitteita tai ehtoja varojen saajille.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksehla
voidaan säätää tarkemmin 81 §:n 1 momentin
1—4 kohdassa tarkoitettujen varojen myöntä
misen perusteistaukii 5 kohdan varojen kät
4.

83 §
Vesialueen omistajan tietojenanto

velvollisuus

Vesialueen omistajan on 81 §:n 1 momen
tin 4 kohdassa tarkoitettujen korvausten
maksamista varten vuosittain viimeistään 31
päivänä tammikuuta ilmoitettava kalatalous
alueelle seuraavat tiedot sekä niissä tapahtu
neet muutokset:

1) osakaskunnan virallinen tai jaetun vesi-
alueen omistajan nimi;

2) osoite;
3) kiinteistötunnus; sekä
4) tilinurnero.

84 §
Kalastonhoitomaksuista suoritettavan korva

uksen vanhentuminen

Edellä 81 §:n 1 momentin 4 kohdassa tar
koitettu korvaus ja sille maksettava korko
vanhentuvat kolmen vuoden kuluessa sitä
seuranneen vuoden alusta lukien, jona korva
usta koskeva päätös on tehty. Vanhentunut
korvaussaatava siirtyy kalatalousalueen hal
tuun käytettäväksi 81 §:n 1 momentin 1 koh
dassa mainittuihin tarkoituksiin.

85 §
Määrärahan varaaminen talousarviossa

Valtion talousarvioon otetaan 81 §:ssä
mainittuihin tarkoituksiin vuosittain määrä
raha, joka vastaa ainakin sitä määrää, mikä
kolmen edellisen vuoden aikana kalastonhoi
tomaksun suorittaneiden henkilöiden keski
määräisen lukumäärän perusteella kalaston
hoitomaksuina kertyisi. Tarkoitukseen on
kuitenkin myönnettävä vähintään se määrä,
mikä kalastonhoitomaksuina on kertynyt sitä
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vuotta edeltävänä vuonna, jota varten talous-
arvio on laadittu.

10 luku

Kaupallinen kalastus

Gr (‘
01)

87

Kcnipallist’n kalastajirn ryhmät

\Rekistenln merkityt kaupalliset kalastaja
jaNan ryhmiin seuraavasti:

Rmä 1:
a) lu’inolliset henkilöt tai yhteisöt, joiden

itse pyyt’än kalan tai siitä jalostettujen ka
lastustuotti4en niyynnistä kolmen viimeksi
kuluneen tilikuden aikana kertyneen liike
vaihdon keski.yo ylittää arvonlisäverolain
(1501/1993) 3 §‘ 1 momentissa säädetyn
määrän; sekä

b) luonnolliset henkiJ,öt tai yhteisöt, jotka
ovat ryhtyneet tai ryhtät rekisteröitymis
vuonna tai tätä edeltävämNuotena harjoitta
maan kaupallista kalastusta q esittävät elin
keino-, liikenne- ja ympäristökskuksen hy
väksymän suunnitelman siitä, miNi kalan tai
siitä j aIo stettuj en kalastustuotteidu myyn
nistä kertyvä liikevaihto ylittää arvoNisäve
rolain 3 §:n 1 momentissa säädetyn m’l4rän
viimeistään kolmantena tilikautena rekit
röitymisestä. Jos suunnitelma liikevaihdo

ke1ittymisestä ei toteudu, kalastaja sijoite
taaihyään II.

Muut kuih’yhmään 1 kuuluvat kaupalliset
kalastajat. •-‘

Kaupallisten ka1tjien jako ryhmiin teh
dään rekisteröitymisenyteydessä ja tämän
jälkeen kolmen vuoden vdIeij, tai kalastajan
omasta pyynnöstä.

Edellä 1 momentin b kohdassa ta4oitetun
suunnitelman sisällöstä säädetään tarksmin
maa-ja metsätalousministeriön asetuksell>.,.,

88 §
Kaupallisia kalastajia kosk6’van r’kist’röin

nin voimassaolojapäätt)mincn

89 §
Saaliiden ilmoittamiyveivollisuus

Kaupallinen kalastaj a on velvollinen pitä
mään muualla kuin merialueella tapahtuvasta
kalastuksestaan päiväkirjaa ja vaadittaessa

Kaupa11iseksi kalastaj aksi voi rekisteröityä
luonollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka
asuinj5aikka tai kotipaikka sij aitsee Euroopan
unioniintaiEuroopan talousalueeseen kuulu
van valtionh1i1eellaja joka kalastaa Suomen
alueella tai talusvyöhykkeellä taikka niillä
vesillä, joissa Eurbpan unionin yhteistä ka
lastuspolitiikkaa kosk’an lainsäädännön pe
rusteella saa kalastaa ja)a on tehnyt kun
nan valvontaviranomaisellb’..elintarvikelain
(23/2006) 22 §:ssä tarkoitetun ihoituksen.

Kalataloushallinnon rekistereist”ädetään
tarkemmin 11 luvussa. RekisteröityI4sessä
noudatettavasta menettelystä säädetään”t
kemmin valtioneuvoston asetuksella.

\Kaupallisen kalastajan rekisteröinti on
vo’iassa enintään kolme vuotta kerrallaan.
Elin\eino-, liikenne- ja ympäristökeskus ml

taa kalliselle kalastaj alle todistuksen re
kisteriifluulumisesta. Jos kaupallinen kalas
taj a aikoo\jatkaa kaupallisen kalastuksen har
joittamista kisteröinnin voimassaolon päät
tymisen jälkdn, kaupallisen kalastajan tulee
kirjallisesti hakea rekisteröinnin j atkamnista
elinkeino-, liiken’- ja ympäristökeskukselta.

Kaupallinen kaltaja voidaan poistaa re
kisteristä, jos hän ei’1e tehnyt 1 momentissa
tarkoitettua hakemusta”4ai ei enää täytä rekis
teriin merkitsemisen edlytyksiä taikka jos
hän toistuvasti tai jatkuva’i olennaisesti toi
mii vastoin tämän lain tai se’ nojalla annettu
ja säännöksiä.

Elinkeino-, liikenne- ja ymäristökeskus
poistaa kaupallisen kalastajan rekistenstä tä
män lopetettua kaupallisen kalas’k,stoimin
nan. Kaupallinen kalastaja on velvolliien vä
littömästi ilmnoittamamm elinkeino-, lifknne
ja ympäristökeskukselle rekisteröintiedl1y-
tyksissä tapahtuneista muutoksista sekä t
minnan lopettamisesta.
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ilmoittamaan Luonnånvnralco3kuk3olle pyy
tämänsäja lukuunsa pyydetyt saaliit.

Merialueen kaupallisen kalastuksen saa
lisilmoituksiin sovelletaan Euroopan unionin
lainsäädännössä ja sen toimeenpanemiseksi
annetussa kansallisessa lainsäädännössä ole
via säännöksiä ilmoitusvelvollisuudesta.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
säädetään tarkemmin 1 momentissa tarkoite
tusta päiväkirj asta, saalisilmoituksista, niiden
sisällöstä ja j ättämisen aj ankohdista.

90 §

Saaliin ensirnyynti

Saaliin ensimyyntinä pidetään kauppaa,
jossa kala niyydään ensimmäisen kerran sen
saaliiksi saamisen jälkeen.

Merialueelta saadun saaliin ensiinyynnistä
ja sen rajoituksista säädetään Euroopan unio
nin lainsäädännössä ja sen toimeenpanemi
seksi annetussa kansallisessa lainsäädännös
sa.

11 luku

Kalataloushallinnon rekisterit

91 §
Kaiataloushallinnon tietojärjestelmä

Kalataloushallinnon tietoj ärjestelmällä tar
koitetaan kalataloushallinnon viranomaisten
tehtäviin liittyviä rekistereitii, jos asiakirjois
sa tai rekistereissä olevat tiedot koskevat ka
lataloushallintoa.

Kalataloushallinnon tietoj ärj estelmän rekis
tereitä pitävät elinkeino-, liikenne- ja ympä
ristökeskukset, Luonnonvarakeskus sekä 93
§:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun rekis
terin osalta kalatalousalueet. Kukin rekiste
nnpitäjä vastaa tietoj ärj estelmän rekistereihin
tallettainistaan tiedoista ja niiden oikeelli
suudesta.

Jollei tässä laissa toisin säädetä, tietojärjes
telmän tietojen ja niihin liittyvien asiakirjo
jen julkisuuteen, luovuttamiseen sekä luovut
tamisesta perittäviin maksuihin sovelletaan
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annet
tua lakia ja henkilötietojen käsittelyyn henki
lötietolakia (523/1999).

92 §

Kalatalow’hallinnon tietojärjestelmän käyttö-
tarkoitus

Kalataloushallinnon tietoj ärjestelmää käy
tetään:

1) kalastuksen ja kalastuksenvalvojien val
vontaan;

2) kalavarojen käytön ja hoidon suunnitte
luun ja tehostamiseen;

3) kalastonhoitomaksujen seurantaan;
4) kalastonhoitomaksun suorittaneiden

henkilöiden kokonaismäärän selvittämiseen;
5) kalastajille lähettävän kalastonhoitomak

sun tilillepanokortin osoitteiston selvittämi
seen;

6) kalastonhoitomaksuina kertyneiden va
rojen j akamiseen;

7) viranomaisen tiedottamiseen;
8) kalatalousneuvontaan;
9) kalastuksen sekä kalakantojen hoitoon

liittyvien muiden tehtävien hoitamiseen; sekä
10) viranomaisen suunnittelu- ja selvitys

tehtäviin, tutkimukseen ja tilastojen laatimi
seen.
‘.<1ietojäijestelmän tietoja voidaan luovutt
opiirnäytetyön tekemiseen, jos tietojen luo
vuttaiia voidaan pitää tutkimussuunnitel
man peruteella tarpeellisena ja jos tutkimus-
työllä on vastw.llinen ohjaaja tai siitä vastaa
va ryhmä. Tietojn luovutuksen edellytykse
nä on, etteivät yksittstä henkilöä koskevat
tiedot pal astu ulkopuoIisi,le ja että tiedot hä
vitetään, kun henkilötiedot”e.yät enää ole tar
peen tutkimuksen suorittamiski tai sen tu
losten asianmukaisuuden varmis(amiseksi.
Samoin edellytyksin tietoja voidaanNiovut
taa muuhunkin tutkimukseen, jota ei oia
pitää tieteellisenä tutkimuksena.

t Kuin aupaiiiset va

harjoitta
O

ävesiltä kalastamansa tai lu
kuunsa kalastetu liin ensimyyntiä lukuun
ottamatta yhtä enintäai den kilon erää
vuorokaudessa, joka myydään s lopul
1ie1le huliittijalle
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93 §
Tietojärjestelmän rakenneja sisältö

Kalataloushallinnon tietoj ärjestelmä muo
dostuu: --

3) omistajakorvausrekisteristä, johon mer
kitän 83 §:ssä tarkoitetut tiedot;

4) istutusrekisteristä, johon voidaan tallet
taa jokaisesta istutuksesta istuttajan nimi, is
tutettu kalalaji ja -kanta, istukkaiden koko,
ikä ja kappalernaärä, istutuspaikka ja -aika
sekä muut 92 §:ssä tarkoitettujen tehtävien
hoitamisessa välttämättömät tiedot;

5) kalatalousvelvoite- ja maksurekisteristä,
johon merkitään vesilain 3 luvun 15 §:ssä
tarkoitettuja suunnitelmia koskevat tiedot se
kä muut tämän lain 92 §:ssä tarkoitettujen
tehtävien hoitamisessa välttämättömät tiedot;

6) kalatalousaluerekisteristä, johon merki
tään kalatalousalueen nimi, alueellinen ulot
tuvuus, vastuuhenkilöt ja yhteystiedot sekä
muut 92 §:ssä tarkoitettujen tehtävien hoita
misessa välttämättömät tiedot;

7) kalastuksenvalvoj arekisteristä; johon
merkitään kalastuksenvalvoj mi nimi ja kuva
sekä syntymäaika, henkilötunnus, hyväksyn
nän voimassaoloaika, valtuuttaja, toimialue
sekä valtuutuksen voimassaoloaika sekä
muut 92 §:ssä tarkoitettujen tehtävien hoita
misessa välttämättömät tiedot; sekä

8) kalastuksensäätelyrekisteristä, johon
merkitään tähän lakiin perustuvista sekä sen
noj alla asetettavista viranomaisen kalastuk
senrajoituksista rajoituksen tyyppi, rajoituk
sen sisältö, rajoitusalue sekä rajoituksen kes
to.

Edellä Emomentin 1 6 kehdaasa tarkoitet
tuihin rekistereihin saadaan lisäksi tallettaa
sellaisia tietoj ärj estelmän käyttötarkoituksen
kannalta tarpeellisia tietoja, jotka eivät ole
henkilötietoj a.

94 §
Kalataioushallinnon rekisterien pitäjien

oikeus saada tietoja viranomaisilta

Rekisterinpitäj ällä on salassapitosäämiös
ten estämättä oikeus saada kalastus- ja alus
rekistereitä pitäviltä viranomaisilta kalastus-
ja alusrekisteriin rekisteröityjä kalastusaluk
sia ja niiden omistajia ja haltijoita koskevat
tiedot, jotka ovat tarpeen 92 §:ssä säädettyjen
tehtävien hoitamisessa.

Tiedot voidaan luovuttaa teknisen käyt
töyhteyden avulla tai muutoin sähköisessä
muodossa.

95 §
iiotoon tuovuttamineni,

kansainvälisille toimiclimillc

4alataloushallinnon tietojärjestelmässä
ole’itietoja saa salassapitosäännösten estä
mättä Rvuttaa Euroopan unionin jäsenvalti
on tai Eurbaii talousalueesta tehtyyn sopi
mukseen liit1qeen valtion viranomaisille,
Euroopan unioni1omissio1le, yhteisön ka
lastuksenvalvontaviisolle ja kansainvälisis
sä sopimuksissa tarkoiiu1le viranomaisille
Euroopan unionin lainsäädnöstä tai Suo
mea sitovista kansainvälisist’.pimuksista
ohtuvien velvoitteiden hoitamistaaten.

Rekisteriiipitäj ät päättävät kukin “tetojen
luovuttamisesta sivullisille oman toimiaIba
osalta

kaupallisista kalastajista pidettävästä re
kistisä, johon voidaan tallettaa kaupallisen
kalastajiinimi ja henkilö-, yritys- tai yhtei
sötunnus s1 äidinkieli, kaupallisen kalasta
mi koti- tai asliaikkatiedot ja yhteystiedot,

tieto siitä, mihin ‘J ssä tarkoitettuun kau
pallisten kalastajien ?4mään kalastaj a kuu
luu, tieto siitä harjoittaakNaupa1linen kalas
taja kalastusta sisävesillä a&,merialueella,
tiedot saalisilmoituksista sekä ‘tieo rekiste
röinnin alku- ja päättymisajankohda sekä
muut 92 §:ssä tarkoitettujen tehtävien’hqta
misessa välttämättömät tiedot;

2..kalastonhoitomaksurekisteristä, johon
merkifäii.jiiden Suomessa vakinaisesti asu
vien henkildu nimet, joiden puolesta ka
1astonhoitomaksubii..ajaksettu, suoritetun ka
lastonhoitomaksun niå “ maksuaika ja -

paikka sekä aika, jolta kaiätQnoitomaksu
on maksettu sekä muut 92 §:ssä taikoitettujen
tehtävien hoitamisessa välttämättömät titlt
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96 §

Henkilötietojen säilyttäminen kalataloushal
linnon tietojärjestelmässä

Kalataloushalluinon tietoj ärj estelmän tiedot
poistetaan viimeistään kolmen vuoden kulut
tua siitä, kun rekisteröityä koskevia tietoja on
viimeksi käsitelty.

Tietoa, jonka säilyttäminen on välttämätön
tä lakiin perustuvan tehtävän hoitamiseksi tai
vireillä olevan asian takia, ei kuitenkaan
poisteta. Tieto on poistettava tietojärjestel
mästä välittömästi senjälkeen, kun käsittelyl
le ei enää ole laissa säädettyä perustetta.

97 §

A setuksenantovaltuus

Kalataloushallinnon tietojärjestelmässä
käytettävästä kirj aarnistavasta ja sen tekni
sestä hallinnoinnista voidaan säätää tarkem
min maa- ja metsätalousministeriön asetuk
sella.

12 luku

Valvonta ja seuraamukset

98 §
Valvontaviranomaisetja kalastuksenvalvojat

Kalastusta koskevien säännösten ja niäärä
ysten noudattamista valvovat:

1) poliisi;
2) rajavartiolaitos;
3) kalatalousviranomainen;
4) ne Metsähallituksen virkamiehet, joiden

tehtävänä on kalastusasioiden hoitaminen;
5)102 §:n mukaisesti hyväksytty ja 106

§ :ssä tarkoitetun valtuutuksen ornaava kalas
tuksenvalvoj a; sekä

6) valtakunnan rajalla olevissa vesissä,
Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä
talli.

Kalastuksen valvonnasta Metsähallituksen
hallinnassa olevilla valtion vesialueilla sää
detään lisäksi Metsähallituksen erävalvon
nasta annetussa laissa (1157/2005).

Edellä 1 momentissa tarkoitetulla kalastuk
senvalvoj alla ei ole kuitenkaan toimivaltaa
valvoa Euroopan unionm yhteistä kalastuspo
litiikkaa koskevan unionin lainsäädännön ei
kä sen toiineenpanemiseksi annetun kansalli
sen lainsäädännön noudattamista.

99 §

Valvonnassa noudatettavatperiaatteet

Kalastuksenvalvontaan kuuluvasta tehtä
västä tai toirnenpiteestä ei saa aiheutua suu
rempaa haittaa tai vahinkoa kuin kalastuk
senvalvonnan toteuttamiseksi on välttämä
töntä. Tehtävän tai toimenpiteen on oltava
perusteltu suhteessa valvonnalla tavoitelta
vaan päämäärään ja kiireellisyyteen sekä ti
lanteen kokonaisarvioon vaikuttaviin seik
koihin.

100 §
Kalastuksenvalvojien toiminnan valvonta

Kalastuksenvalvoj ien yleisestä valvonnasta
ja ohjauksesta vastaa maa- ja metsätalousmi
nisteriö. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö
keskukset vastaavat kalastuksenvalvojien
toiminnan valvonnasta toimialueellaan.

Maa- ja metsätalousministeriöllä sekä elin
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla on
oikeus saada kalastuksenvalvoj alta ja kalas
tuksenvalvoj akoulutuksen järjestäjältä näiden
toiminnan valvonnassa tarvittavia tietoja ka
lastuksenvalvontatehtävien suorittamisesta ja
kalastuksenvalvoj akoulutuksen j ärjestämises
tä.

101 §

Kalastuksenvalvojan virkavastuu

Kalastuksenvalvoj aan sovelletaan hänen
toimiessaan tässä laissa säädetyssä kalastuk
senvalvontatehtävässä rikosoikeudellista vir
kavastuuta koskevia säännöksiä. Kalastuk
senvalvontatehtävässä noudatetaan hallinto-
lakia, viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annettua lakia, kielilakiaja saamen kielilakia.
Vahingonkorvausvastuusta säädetään väliin
gonkorvauslaissa.
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102 §
Kalastuksenvalvojan kelpoisuusvaatiinukset

ja hyväksyininen

Kalastuksenvalvojaksi hyväksytään se, jo
ka:

1) on oikeustoimikelpoinen;
2) tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja

on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan teh
tävään sopiva; ja

3) on hyväksytysti suorittanut 103 §:ssä
säädetyn kalastuksenvalvoj mi kokeen.

Kalastuksenvalvoj aksi hyväksyy hakemuk
sesta se elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus, jonka toimialueeseen hakijan koti-
kunta kuuluu. Hyväksyminen on voimassa
kYmmenen vuotta.

Kalastuksenvalvojaksi hyväksytty voi ha
kea hyväksymisen uusirnista aikaisintaan
vuotta ennen sen voimassaolon päättyniistä
tai vuoden kuluessa sen päättymisestä. Hy
väksyminen voidaan uusia, jos hakija on suo
rittanut 103 §:ssä tarkoitetun kalastuksenval
vojan kokeen edellä mainittuna ajanjaksona
ja täyttää 1 momentin 1 ja 2 kohdissa sääde
tyt edellytykset.

103 §
Kalastuksenvalvojan koeja koulutus

Kalastuksenvalvoj an kokeen j ärj estämises
tä ja valvonnasta vastaa elinkeino-, liikenne
ja ympäristökeskus. Koetta koskevaan ratkai
suun on oikeus hakea oikaisua elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselta 30 päivän
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kalastuksenvalvoj mi koetta edeltävässä
koulutuksessa koulutettavalle tulee antaa ka
lastuksenvalvontatehtävän kannalta riittävä
kalastuslainsäädännön ja hyvän hallinnon pe
rusteiden tuntemus sekä kalastuksenvalvon
tatehtävän edellyttämät muut tiedolliset ja
taidolliset valmiudet. Koulutuksen vaihtoeh
tona on muu riittävä perehtyneisyys kalas
tuksenvalvontaan, joka osoitetaan suoritta
maila 1 moinentissa tarkoitettu koe.

Valtioneuvostoti asetuksella säädetään tar
kemmin kalastuksenvalvoj an koulutuksesta
ja kokeesta.

104 §
Kalastuksenvalvojakorttija -tunnus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
antaa kalastuksenvalvojaksi hyväksytylle ka
lastukseiwalvoj akortin ja -tunnuksen. Kalas
tuksenvalvojan on pidettävä kortti sekä
106 §:ssä tarkoitettua valtuutusta koskeva
asiakirja kalastuksenvalvontatehtävissä mu
kana ja esitettävä ne pyydettäessä. Kalastui
senvalvoj aii on lisäksi käytettävä kalastuk
senvalvontatehtävissä kalastuksenvalvoj a
tunnusta.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
säädetään kalastuksenvalvoj akortin sisällöstä
sekä kalastuksenvalvoj atunnuksen ulkoasus
ta.

105 §

Kalasluksenvalvojan hyväksymisen peruut
tammen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk
sen on peruutettava kai astuksenvalvoj aksi
hyväksyminen, jos kalastuksenvalvoja sitä
pyytää.

Elinkeino-, liikeime- ja ympäristökeskus
voi, jollei suullista huomautusta katsota riit
täväksi seuraamukseksi, antaa kirjallisen va
roituksen kalastuksenvalvoj alle, joka toimii
vastoin tämän lain mukaisia velvollisuuksi
aan.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
voi peruuttaa kalastuksenvalvoj aksi hyväk
syinisen, jos kalastuksenvalvoja ei enää täytä
102 §:n 1 inomentissa säädettyjä kelpoisuus
ehtoja tai jos hän olennaisesti tai toistuvasti
rikkoo kalastuksenvalvontaa tai kalastusta
koskevia säännöksiä ja määräyksiä eikä kir
jallista varoitusta ole pidettävä riittävänä seu
ramnuksena.

Kalastuksenvalvoj mi, jonka hyväksyminen
on peruutettu, on palautettava 104 §:ssä tar
koitettu kai astuksenvalvoj akortti ja -tunnus
peruuttamispäätöksen tehneelle elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle sen mää
räärnän kohtuullisen ajan kuluessa.
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106 §

Kalastuksenvaivojan vaituutusja toim ialue

Edellä 102 §:n mukaan hyväksytyllä kalas
tuksenvalvoj alla on oikeus valvoa kalastusta
koskevien säännösten ja määräysten noudat
tamista ainoastaan elinkeino , liikenne ja
ympäristökeskuksen, kalatalousalueen, osa
kaskunnan tai osakaskuntaan kuulumattoman
vesialueen omistajan valtuuttamana valtuu
tuksessa määritellyllä alueella. Kalatalous
alueen valtuuttnmall kalagtukgenvplrn fil

—J—--—

on oikeus valvoa kalastusta koskevien sään
nösten ja määräysten noudattamista koko kar
latalousalueen alueella riippumatta siitä, 0Ir

ko 119 §:ssä tarkoitettua päätöstä tehtävien
siirrosta kalatalousalueelle tehty.

Kalatalousalue, osakaskunta’j a osakaskun
taan kuulumattoman vesialueen omistaja ovat
velvollisia ilmoittamaan valtuutuksen sisäl
löstäja voimassaoloajasta kahden kuukauden
kuluessa valtuutuksen voimaantulosta sille
elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskukselle,
jonka toimialueeseen valtuuttajan alue pää
asiallisesti kuuluu. Valtuutuksen päättymi
sestä alkuperäistä voiniassaoloaj ankohtaa ai
kaisenunin tulee ilmoittaa elinkeino-, liiken
ne-ja ympäristökeskukselle viivytyksettä.

107 §
Vaivontaviranomaisenja kalastuksenvaivo

Jan tarkastusoikeus

Edellä 98 §:ssä mainitulla viranomaisella
on oikeus tarkastaa, että vedessä, kalastuk
seen käytettävässä kullcuvälineessä tai ran
nalla oleva kalastusväline, pyydys ja saalis
ovat säännösten ja määräysten mukaisia.
Edellä 98 §:ssä mainituilla viranomaisella on
myös oikeus tarkastaa kuljetus- ja varastoti
loja, joissa säilytetään kaloja tai rapuja. Tar
kastusta ei saa kuitenkaan ulottaa pysyväis
luonteiseen asumiseen käytettäviin tiloihin,
ellei se ole välttämätöntä tarkastuksen koh
teena olevien seikkojen selvittämiseksi ja on
perusteltua syytä epäillä jonkun syyllistyneen
rikoslain (39/1889) 48 a luvun 2 §:ssä tai
4 §:ssä tarkoitettuun rikokseen.

Kalastuksenvalvoj alla on oikeus tarkastaa,
että vedessä, kalastukseen käytettävässä kul

kuvälineessä tai rannalla oleva kalastusväli
ne, pyydys ja saalis ovat säännösten ja mää
räysten mukaisia. Tarkastusta ei saa kuiten
kaan ulottaa pysyväisluonteiseen asumiseen
käytettäviin tiloihin.

Edellä 98 §:ssä mainitulla viranomaisella
sekä kalastuksenvalvoj alla on oikeus tarkas
taa kalastusta harjoittavan oikeus kyseiseen
kalastukseen.

Tarkastettuun pyydykseen on jätettävä tar
kastuksen tekijän nimi ja yhteystiedot.

108 §

Vaivontaviranomaisenja kalastuksenvaivo
Jan taiteenotto-oikeus

Edellä 98 §:ssä tarkoitetulla viranomaisella
ja kalastuksenvalvoj alla on oikeus ottaa tal
teen kalastuksessa käytetty pyydys, kalastus
välineja saalis,jos:

1) kalastusaikoj a, pyydyksiä, pyydysten
määrää, pyyntitapoja, alamittoja tai rauhoi
tusta koskevia säännöksiä tai määräyksiä ri
kotaan;

2) kalastusta harjoitetaan ilman kalastusoi
keutta tai kalastusoikeuden ilmeisesti ylittä
en; tai

3) pyydystä ei ole merkitty 48 §:ssä edelly
tetyllä tavalla.

109

Vesiaiueen omistajan, osakkaanja kaiastus
oikeuden haitUan tarkastus-Ja taiteenotto-

oikeus

Osakaskunnan osakkaalla ja osakaskuntaan
kuulumattoman vesialueen omistaj alla on oi
keus tarkastaa, että pyydys on 48 §:n 3 mo
mentissa säädetyllä tavalla merIitty kalastus-
oikeuden osoittavalla merkillä; j-cricas 4-a&

Osakaskunnan osakkaalla ja osakaskuntaan
kuulumattoman vesialueen omistaj alla on oi
keus ottaa talteen pyyntiin asetettu pyydys,
jota ei ole merkitty 48 §:n 3 momentissa sää
detyllä kalastusoikeuden osoittavalla merkil
lä, sekä siinä oleva saalis edellyttäen, että
pyydyksen omistajaa ei tavoiteta tai tämä ei
kehotuksesta huolimatta poista sitä ja saata
villa ei ole riittävää ja oikea-aikaista apua
98 § :ssä tarkoitetuilta tahoilta.

P9’1 cL.t<Icfcn
1 LA-4$,
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110 §

Talteenottomenettely

Edellä 108 §:n tai 109 §:n 2 momentin no
j alla talteenotetun pyydyksen, kalastusväli
neen ja saaliin talteenottopaikalle on jätettävä
mahdollisuuksien mukaan tiedot talteen otta
jasta sekä pyydyksen tai kalastusvälineen säi
lytyspaikasta, jos niiden haltija ei ole läsnä
talteenottotilanteess a.

Talteenotetusta pyydyksestä tai kalastusvä
lineestä on ilmoitettava välittömästi poliisil
le, ja se on luovutettava niin pian kuin mah
dollista poliisin säilytettäväksi. Jollei luovut
tammen käy hankaluudetta päinsä, pyydyk
sestä ja sen säilytyspaikasta on ilmoitettava
poliisille, joka määrää, miten se on säilytet
tävä.

Talteenotettu pyydys tai kalastusväline on
palautettava viivytyksettä pyydyksen tai ka
lastusvälimieen haltij alle, jos esitutkintaa ei
aloiteta. Edellä 7 §:n 2 mornentissa tarkoite
tussa viehekalastuksessa käytetty kalastusvä
line on kuitenkin luovutettava välittömästi
takaisin, jos kalastonhoitomaksun suorittami
sesta esitetään todistus seitsemän päivän ku
luessa talteenotosta.

Talteenotetusta saaliista on ilmoitettava vä
littömästi poliisille, joka määrää saaliin joko
vapautettavaksi, säilytettäväksi tarkoituk
senmukaisella tavalla tai jos säilyttäminen ei
ole ilman kohtuutonta vaivaa mahdollista,
hävitettäväksi.

Edellä 2 ja 4 momentissa säädetty ilmoitus-
ja luovutusvelvollisuus ei koske rajavartiolai
tosta, tullia ja Metsähallituksen erätarkasta
jaa.

111 §

Talteenotetun pyydyksen myynti

Jos talteenotetun pyydyksen tai kalastusvä
lineen omistajaa ei kuuden kuukauden kulu
essa talteenotosta tavoiteta, poliisin on myy—
tävä pyydys tai kalastusväline ja tilitettävä
myynnistä kertyneet varat valtiolle.

112 §

Pysähtyinisvelvollisuusja henkilöllisyyden
selvittäminen

Kalastukseen käytettävä kulkuväline on
98 §:ssä mainitun viranomaisen tai kalastuk
senvalvojan antamasta, selvästi havaittavasta
pysähtyrnismerkistä pysäytettävä heti, kun se
voidaan turvallisesti tehdä.

Pyyntiä harjoittavan on annettava kalastus
viranomnaiselle tai kalastuksenvalvoj alle yk
sittäisen valvontatehtävän suorittamiseksi
tarpeellinen tieto nimestä, henkilötunnukses
ta tai sen puuttuessa syntymäajasta ja kansa
laisuudesta sekä yliteystiedot.

113 §

Näyttömääräys

Edellä 98 §:ssä mainittu viranomainen tai
kalastuksenvalvoja voi antaa näyttömääräyk
sen kalan tai ravun pyyntiä harjoittavalle
henkilölle, joka ei 78 §:n 2 momentin mukai
sesti esitä todistusta suorittamastaan maksus
ta.

Näyttömääräyksellä velvoitetaan 1 momen
tissa tarkoitettu henkilö esittämään todistus
poliisille seitsemän päivän kuluessa näyttö
mnääräyksen antamisesta.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
säädetään näyttömääräyksen sisällöstä.

114 §

Huomautus

Jos kalastusta koskevien säännösten nk
koniinen on olosuhteet huomioon ottaen vä
häinemi, kalastusviranomainen tai kalastuk
senvalvoja voi muihin toimenpiteisiin ryhty
mättä antaa tekoon syyllistyneelle huomau
tuksen.

115 §

Toiinenpiteestä luopuminen

Kalastusviranomainen ja kalastuksenvalvo
ja voivat luopua tässä luvussa säädetystä
toimenpiteestä, jos sen loppuun saattaminen
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voi johtaa kohtuuttomaan seuraukseen asian
merkitys, rikkomuksen laatu ja toimenpiteel
lä tavoiteltava tulos huomioon ottaen.

116 §

Tapahtumailmoitus

Kalastuksenvalvoj an tulee laatia tapahtu
mailmoitus 108 §:ssii tarkoitetusta talteen
otosta, 114 §:ssä tarkoitetusta huomautuksen
antamisesta ja 115 §:ssä tarkoitetusta toi
menpiteestä luopumisesta. Tapahtumailmoi
tuksen tietoja saa käyttää vain asianosaisen
oikeusturvan vannistarni seksi ja kalastuk
senvalvojien toiminnan valvontaa varten.

Edellä 1 mornentissa tarkoitettuun tapah
tumailmoitukseen merkitään seuraavat tiedot:

1) toimenpiteiden kohteena olleiden henki—
lötunnus ja muut tunnistetiedot sekä yhteys-
tiedot;

2) epäilty rikkomus, jonka selvittämiseksi
toimelipiteeseen on ryhdytty;

3) toiinenpiteen laatu;
4) luettelo talteen otetuista tavaroista;
5) toimenpiteen suorittajaja ajankohta.
Tapahtuinailmoitukset on toimitettava ka

lastuksenvalvoj an hyväksyneelle toimivaltai
selle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes
kukselle vuosittain kutakin kalastuksenvalvo
jan toimintavuotta seuraavan vuoden tammi
kuun loppuun mennessä.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk
sen on säilytettävä tapahtumailmoitukset
kahden vuoden ajan niiden toimituspäivästä,
jonkajälkeen ne on hävitettävä.

117 §

Kaiastusrikkomus

Joka tahallaan tai huolim attomuudesta
1) käyttää tässä laissa tai sen nojalla anne

tussa asetuksessa kiellettyä kalastustapaa,
pyyntimenetelmää tai kalastusvälinettä, pitää
kiellettyä kalastusvälinettä aluksella tai muu
toin siten, että se oii pyyntiä varten helposti
käsillä,

2) kalastaa ilman kiellosta tai rajoituksesta
poikkeamiseen oikeuttavaa viranomaisen lu
paa alueella, jossa kalastaminen on kielletty
tai sitä on rajoitettu.

3) pyydystää rauhoitusaikana tai muutoin
kiellettynä aikana kalaa taikka sanottuna ai
kana pitää vedessä sen pyyntiin sopivaa pyy
dystä tai kalastaa 60 §:ssä tarkoitetun sopi
muksen täytäntöönpanemiseksi asetetun ra
joituksen vastaisesti,

4) pyydystää 56 §:n vastaisesti ali- tai yli
mittaista kalaa, tai ottaa kalan saaliiksi 52 tai
53 §:n nojalla säädetyn tai määrätyn kiellon
vastaisesti,

5) kalastaa, vaikka hän ei ole suorittanut
valtiolle 78 §:ssä säädettyä kalastonhoito
maksua taikka hänellä ei ole mukana todis
tusta suorittamastaan kalastonhoitomaksusta
eikä hän voi sitä esittää seitsemän vuorokau
deii kuluessa,

6) tuo maahan muun kuin Suomessa luon
nonvaraisena esiintyvän kala- tai rapulajin tai
niiden kannan tai sukusoluja ilman 76 §:n
2 momentissa säädettyä lupaa tai lupaehdon
vastaisesti,

7) istuttaa vesialueelle kalalajin tai sen
kannan 72 §:ssä tai 73 §:ssä säädetyn vastai
sesti,

8) laiminlyö 48 §:ssä säädetyn pyydyksen
merkitsemisvelvollisuuden tai pitää pyydys
merkkiä vedessä 48 §:ssä säädetyn vastaises
ti,

9) laiminlyö 58 §:ssä säädetyn vapautta
misvelvollisuuden,

i-0) ri±oD 90 ide3kdan—eni-
my’ntil:ieltoa;

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa
säädetä ankarainpaa rangaistusta, kalastus
rikkornuksesta sakkoon.

Lisäksi kalastusrikkomuksesta on, jollei te
osta niuualla laissa säädetä ankarampaa ran
gaistusta, tuomittava sakkoon se, joka tahal
lisesti 50 §:n vastaisesti aiheuttaa kalastaes
saan tarpeetonta häiriötä tai haittaa taikka ta
hallisesti häiritsee luvallista kalastusta.

Rikesakosta ainoaiia rangaistuksena
78 §:ssä tarkoitetun kalastonhoitomaksun
suorittamisen laiminlyönnistä taikka kyseisen
maksun suorittamista osoittavan tositteen
määräaj assa esittämisen laiminlyönnistä sää
detääii rikesakkorikkomuksista annetussa
laissa (756/2010).

Rangaistus luvattomasta pyynnistä sääde
tään rikoslain 28 luvun 10 §:ssä. Rangaistus
kalastusrikoksesta säädetään rikoslain 48 a
luvun 2 §:ssä. Rangaistus ympäristön turme
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lemisesta säädetaan nkoslam 48 luvun
1 §:ssä.

118 §

Syyteoikeus

Jos kalastusrikkornuksella on loukattu ai
noastaan yksityisen oikeutta, syyttäjä ei saa
nostaa syytettä, ellei asianomistaj a ilmoita ri
kosta syytteeseen pantavaksi.

13 luku

Erinäiset säännökset

119 §
Kalavarojen hoitoaja kalastuksenjärjestä

mistä koskevien tehtävien siirtäminen kalata—
iousaiueelle

Osakaskunta tai osakaskuntaan kuulumat
toman vesialueen omistaja voi määräajaksi
tai toistaiseksi siirtää sille kuuluvat kalavaro
jen hoitoa ja kalastuksen jäijestämistä koske
vat tehtävät kalatalousalueelle.

Tehtävien siirtämiseksi suoritetaan selvitte
iy, jossa päätetään siirrettävien tehtävieii ra
jaamisesta ja suonttamistavasta sekä tulojen
ja kustannusten jakainisesta. Kalatalousalu
een on otettava tehtävät hoidettavakseen, jos
se kalatalousalueen tehtävien hoidon kannal
ta on tarkoituksenmukaista.

Siirtämistä tarkoittava osakaskunnan koko
uksen päätös katsotaan valtuutukseksi, jonka
perusteella kalatalousalue voi siirrettävissä
asioissa toimia osakaskunnan puolesta.

desta kalastukseen liittyvistä asioista päätet
täessä on voimassa, mitä yhteisaluelaissa
säädetään.

121 §

Erityisperusteisen kalastusetuuden haitijan
osallistuminen kaiastusasioiden hoitoon osa

kaskuntaan kuulumattomaila vesialueelia

Jos osakaskuntaan kuulumattomalla vesi-
alueella on erityisperusteisia kalastusetuuk
sia. katsotaan vesialueen omistajan ja erityis
perusteisten kalastusetuuksien osakaskiinteis
töjen omistajien muodostavaii osakaskunnan,
jonka tehtävänä on huolehtia 41 §:ssä tarkoi
tetuista tehtävistä. Tällaisen osakaskunnan
osakkailla on osakaskuiinan kokouksessa ää
nioikeus pyvdysyksikköj en mukaisesti.

14 luku

Muutoksenhaku

122 §
Muutoksenhaku elinkeino-, liikenne-ja ym

päristökeskuksen päätökseen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk
sen tässä laissa tarkoitettuun päätökseen saa
hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttöl aissa
(586/1996) säädetään. 1inkeino liilcne-ja
ympä±tökeku voi mtiirtä että päatö€tä
on muutov.emiai
,r i’.’Iuutokonha

120 §
Erityisperusteisen kalastusetuuden haltijan
osallistuminen osakaskunnan kokoukseen

Osakaskunnan kokouksessa erityisperustei
sen kalastusetuuden haltijalla on kalastuk
seen liittyvistä asioista päätettäessä osakas-
kunnan osakkaiden ohella äänioikeus siten,
että kullakin äänestvkseen osaa ottavalla on
omistamansa kiinteistön pyydysyksikkömää
rää vastaava ää.nioikeus. Muutoin äänioikeu

123 §

Muu toksenhaku kalatalousalueen päätökseen

Se, jonka oikeutta kalatalousalueen yleis
kokouksen tai kalatalousalueen hallituksen
päätös koskee, voi vaatia kalatalousalueen
yleiskokoukselta päätöksen oikaisemista sillä
perusteella, että päätös ei ole syntynyt lailli
sessa järjestyksessä taikka on lain, asetuksen
tai kalatalousalueen ohjesäännön vastainen



135

taikka poikkeaa siitä, mitä käyttö- ja hoito-
suunnitelmassa on määrätty.

Oikaisuvaatimus on esitettävä kolmen-
kymmenen päivän kuluessa päätöksen tie
doksisaannista. Tan’ittaQcgp on kutsuttava
koolle ylimääräinen yleickokoua käcittele
mään oikaipuvaatimueta.

Kalatalousalueen yleiskokouksen oikaisu-
vaatimuksen johdosta antamaan päätökseen
saa hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa
säädetään. Toimivaltainen hallinto-oikeus on
se, jonka tuomiopiirissä pääosa kysymykses
sä olevasta kalatalousalueesta sijaitsee. Hal
linto-oikeus voi päättää, että ennen asian lo
pullista ratkaisemista päätös saadaan panna
täytäntöön heti, jos siihen on erityistä syytä
eikä täytäntöönpano tee muutoksenhakua
hyödyttömäksi.

124 §

Erityisperusteista kalastusetuutta koskevan
epäselvjyclenja riidan ratkaiseminen

Epäselvyys tai riita, joka koskee erityisen
kalastusetuusalueen tai erityisen kalastuspai
kan sijaintia tai ulottuvuutta taikka kalas
tusetuuden sisältöä, vesialueen omistajalle
kuuluvan kalastusoikeuden ja erityisen etuu
den haltijakiinteistön omistajan kalastusoi
keuden keskinäistä suhdetta tai osakaskiin
teistöjen osuuksien suuruutta yhteiseen eri
tyiseen etuuteen. ratkaistaan kiinteistönmuo
dostamislain 101 §:ssä tarkoitetussa kiinteis
tötoimituksessa.

125 §

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Erimielisyys, joka koskee vesialueen käyt
tämistä kalastukseen ja siitä toiselle aiheutu
vaa vahinkoa tai haittaa sekä muun tähän la
kiin perustuvan oikeuden hyväksikäyttöä tai
velvollisuuden laiminlyöntiä, voidaan, jollei
tässä laissa jonkin asian osalta ole muuta
säädetty. saattaa käräjäoikeuden ratkaista
vaksi riita-asiana.

15 luku

Voimaantulo

126 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan päivänä kunta
20

Tällä lailla kumotaan kalastuslaki
(286/1982), jäljempänä kumottava lakija laki
yleisestä kalastusoikeudesta (285/1982).

127 §

Ensimmäisten käyttö-ja hoitosuunnitelmien
sekä ohjesääntöjen laatiminen

Kalatalonsalueen on esitettävä ensimmäi
nen 35 §:ssä tarkoitettu käyttö- ja hoitosnun
nitelma elinkeino-, liikenne ja ympäristökes
kuksen hyväksyttäväksi kahden vuoden ku
luessa tämän lain mukaisten kalatalousalnei
den rajojen vahvistamista koskevan päätök
sen lainvoimaiseksi tulemisesta.

Kalatalousalneiden on vuoden kuluessa
niiden rajojen vahvistamista koskevan pää
töksen tekemisestä esitettävä elinkeino-, lii
kenne- ja ympäristökesknksen vahvistetta
vaksi tämän lain mukaiset ohjesäännöt.

128 §

Ensimmäinen kalatalousaluejako

tujmmaista kalatalonsaluej akoa koskevat
ehdotiben4kemistä varten alueelliseen ka
latalouden 9ht€isjyöryhmään osallistuvat
edustajat kumottavanN8ia8 §:ssä tarkoite
tuista tämän lain voimaan a voimassa

aon mukaisista tus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
kutsun koolle kalatalousalueen ensimmäisen
yleiskokouksen sen jälkeen kun kalatalous
alueen rajat on ensimmäisen kerran vahvis
tettu.
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129 §
Kalastusalueen tehtäviä, oikeuksiaja velvoit

teita koskevat siirtyinäsäännökset

Kumottavan lain 68 §:ssä tarkoitettua ka
lastusaluetta koskevat oikeudet, sopimukset,
sitoumukset ja velvoitteet siirtyvät sille kala
talousalueelle, jonka alueeseen enin osa lak
kaavasta kalastusalueesta kuuluu. Jos kalata
lousalueet eivät keskenään pääse asiasta so
pimukseen, päättää elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus siitä, mille kalatalousalueel
le kalastusalueiden velvoitteet kulloinkin siir
tyvät.

130 §
A ieinrnan lainsäädännön mukaiset korvauk

set vesialueen oinistajille

Vesialueen omistaj alle kumottavan lain
11 luvun 89 a §:nja 91 §:n nojalla maksetta
va korvaus, jonka oikeusperuste on syntynyt
ennen tämän lain voirnaantuloa, vanhenee
kolmen vuoden kuluttua tämän lain voimaan-
tulosta. Sellainen korvaus, jonka oikeuspe
ruste on syntynyt viimeistään viisi vuotta en
nen tämän lain voimaantuloa, vanlienee kui
tenkin vuoden kuluttua tämän lain voimaan-
tulosta.

Kumottavan lain mukaisten kalastus aluei
den on siirrettävä 1 momentissa tarkoitettui
hin korvauksiin tarkoitetut varat tämän lain
voimaantultua alueelliselle elinkeino-, lii
kenne- ja ympäristökeskukselle.

Jos alueelliselle elinkeino—, liikenne— ja
ympäristökeskukselle 2 momentin mukaisesti
siirrettyjä varoja koskevat saatavat vanhentu
vat 1 momentin mukaisesti, alueellinen elin
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus jakaa
varat 22 §:ssä tarkoitetuille kalatalousalueille
käyt€ttävtiki 81 §:n 1 rnomGntin 1 kohdaca
mainittuihin tarkoituhiin.

131 §

Muzu siirtyinäsäännökset

Kumottavan lain 11 §:n 3 momentin.
26 §:n, 32 §:n 2 ja 3 mornentin, 35 §:n, 37
§:n 2 momentin. 43 ja 46 §:n nojalla asetetut

kalastusalueen kalastuksen rajoittamista kos
kevat päätökset ja määräykset jäävät Voi
maan kunnes toisin säädetään, kuitenkin
enintään viideksi vuodeksi tämän lain voi
niaantulosta.

Ennen tämän lain voimaantuloa kertynei
sun viehekalastus- ja kalastuksenhoitomak
suihin sovelletaan tämän lain voimaan tulles
sa voimassa olleita säännöksiäja määräyksiä,
ellei tämän lain säännöksistä muuta johdu.

Kumottavan lain noj alla myönnetyt viran
omaisen luvat jäävät voimaan lupaehtojen
niukaisesti.

Tämän lain estämättä ne kalastusoikeuden
vuokraamista tai muuta luovuttamista koske
vat sopimukset ja muut sopimukset, jotka on
tehty kumottavan lain nojalla ennen tämän
lain voimaantuloa, pysyvät voimassa.

Kumottavan lain 11 §:n nojalla määrätyt
onginta- ja pilkintä- sekä viehekalastuskiellot
jäävät voimaan ja koskevat tämän lain 7 §:n

1 ja 2 momentissa tarkoitettua onkimista,
pilkkirnistäja viehekalastusta.

Kumottavan lain 37 a §:n 1 momentin no
jalla eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla
annettu valtioneuvoston asetus (295/2011)
sekä verkkokalastuksen rajoittamisesta sai
maannorpan poikasten suojelemiseksi annet
tu valtioneuvoston asetus (294/2011) jäävät
edelleen voiniaan.

Kumottavan lain nojalla lohenkalastuksen
rajoituksista Pohjanlahdella ja Simojoessa
annettu valtioneuvoston asetus (190/2008)
jää edelleen voimaan.

Aiemman kalastuslain (503/1951) 49 §:n
nojalla Tenojoen kalastuspiirin sivuvesistö
jen kalastussäännöstä annettu asetus
(405/1990) jää edelleen voimaan.

132 §
Aiemmin sallitutpyydykset

Aikaisemmin hankittua laillista pyydystä,
joka on tämän lain vastainen, on kuitenkin
lupa käyttää vuoden ajan lain voimaantulos
ta.



137

133 §

Aiemmin saatu oikeus pyvdyksen
pitämniseen kalaväylässä

Ennen tämän lain voimaantuloa laillisesti
saatu oikeus kiinteän tai seisovan pyydyksen
pitämiseen valta- tai kalaväylässä taikka lä
hempänä lohi- ja siikapitoisen joen suuta
kuin siitä on säädetty jää edelleen voimaan.
Tällaisen oikeuden haltija voidaan kuitenkin
korvausta vastaan velvoittaa luopumaan sa
notusta oikeudesta, jos se on tarpeen 1 §:ssä
mainittujen tavoitteiden tai käyttö- ja hoito-
suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi.
Jolleivät elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus ja oikeuden haltija pääse luovuttaini
sesta sopimukseen, toimitusta korvauksen
määräämiseksi voidaan hakea Maanmittaus
laitokselta vuoden kuluessa oikeudesta luo
pumista koskevan päätöksen lainvoimaiseksi
tulosta. Korvauksen määrääiniseen sovelle
taan, mitä kiinteän omaisuuden ja erityisten
oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa
(603/1977) säädetääii. Korvaukselle on mak
settava mainitun lain 95 §:n 1 momentin mu
kaista korkoa siitä päivästä, jolloin korvauk
seen oikeutettu on hakenut Maanniittauslai—
tokselta määräystä korvaustoimituksesta.

134 §

Aiemmin saatu kaiastusoikeuden hyödyntä
misen edellyttämä kuikuoikeus

Aiemman kalastuslain (503/1951) 19 §:n
tai kumottavan lain 22 §:n nojalla saadut
kulkuoikeudet jäävät edelleen voimaan.

Edellä 1 monientissa tarkoitettujen oikeuk
sien haltijoiden on haettava oikeuksien kir
j aamista lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin
noudattaen, niitä kiinteistönmuodostamislain
156 §:n 4 momentissa säädetään kolmen
vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta
vireille tulevalla hakemuksella uhalla, että
oikeus menetetään.

135 §

A iemmnin laaditun suunnitelman hyväksymi
nen vaitakunnailiseksi kalavarojen hoito

suunnitelmaksi

Maa- ja metsätalousministeriö voi päätök
sellään vahvistaa, että ennen tämän lain voi
maan tuloa laadittua kalavarojen hoitotoi
menpiteitä sisältävää valtakunnallista suunni
telmaa tai strategiaa oli pidettävä 34 §:n
1 momnentissa tarkoitettuna suunnitelmana.


