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1. Huoleni ovat etenkin nuoret, jotka haaveilevat ammattikalastajaksi ryhtymistä. Heillä ei ole 

suurella todennäköisyydellä mahdollisuutta tulla niin suurten vesiosuuksien omistajiksi, että 

voisivat aloittaa ammattikalastuksen, jollei kalastus siirry isältä pojalle. Jos tähän ei saada 

muutosta, on turha odottaa uusia ammattikalastajia vesille. Kuka kalastaa tulevaisuudessa 

kalan kaupan tiskiin? 

 

2. Kuinka turvataan ammattikalastajien asema uudessa laissa? Lain tulisi antaa selvät säännöt 

osakaskuntien toimintaan, ettei heillä olisi kateuden, vihan tai muun tunneperäisen syyn 

vuoksi mahdollisuutta vaarantaa kalastus-elinkeinoa!  

 

3. Lakia laadittaessa on otettava huomioon kalastuskulttuurin rakenteen muuttuminen viimei-

sen 30 vuoden aikana. Nykyisin on vähemmän kotitarvekalastusta. Ihmiset asuvat nykyisin 

enemmän kaupungeissa ja ostavat enemmän valmiiksi jalostettua kalaa, jonka kaupallinen 

kalastaja on kalastanut.  

 

4. (1§) Tähän pykälään lain selventämiseksi lisäisin, että lain tarkoitus on turvata kotimaisen 

kalan saanti niillekin, jotka eivät itse kalasta. 
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5. (13§) ELY-keskuksen alueellisen luvan laajempi alainen käyttö tulee sallia ilman turhaa by-

rokratiaa. Alueellisen luvan kohta 4 tulisi poistaa kokonaan, sillä kohta 2 on täydentävä. 

Muuten lupaa voidaan vastustaa kaikissa tapauksissa, eikä se paranna ammattikalastajan 

asemaa juuri lainkaan. Alueellinen lupa koskisi vain I luokan kaupallista kalastajaa.  

 

6. (25§) Ympäristöjärjestöiltä ei tarvita edustajaa. Vaihtoehtona kalatalousalueen yleiskokouk-

siin voisi osallistua valtakunnallisen ammattikalastaja järjestön sijaan paikallinen ammatti-

kalastusseuran jäsen.  

 

7. (42§) Pyydysyksikön hinta tulee asettaa lailla yhtä suureksi pyyntimuodosta riippumatta. Li-

säyksiköitä on varattava riittävä määrä ensisijaisesti luokan I kaupallista kalastusta varten. 

 

8. (52§) Näkisin myönteisenä mahdollisuuden helpotuksiin rajoituksissa I luokan kaupallisille 

kalastajille, koska heidän toimeentulonsa tulee pääosin kalastuksesta.   

 

9. (89§) Saalisilmoitus tulisi olla ammattikalastajan työn helpottamiseksi vuoden välein. Saalis 

kirjanpitoa ei voi tehdä osakaskunnittain, sillä sisävesillä osakaskuntia on todella paljon ja 

kalojen erittely järvellä on mahdoton. Esimerkiksi kun troolilla yhden vedon aikana kulje-

taan monen kalastuskunnan alueella, niin kalat ovat sekaisin jo ennen nostoa. 

 

10. (90§) Kalan harmaatalouden kitkemiseksi kalan ensimyynti täytyy sallia vain kaupallisille 

kalastajille.   
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