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Maa- ja metsätalousministeriö

Lausuntopyyntö MMM022:00/2008

Sisäministeriön lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi kalastuslaiksi

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt sisäministeriöltä lausuntoa hallituksen 
esitysluonnoksesta uudeksi kalastuslaiksi. Sisäministeriö toteaa asiassa seuraavaa.

102 §

Pykälän 102 perusteluissa (Kalastuksenvalvojan kelpoisuusvaatimukset ja
hyväksyminen) edellytetään ELY-keskusta pyytämään lausuntoa hakijan kotikunnan 
poliisilaitokselta soveltuvuudesta kalastuksenvalvojaksi. Tällä tarkoitetaan ilmeisesti 
poliisin tekemää turvallisuusselvitystä, joka on yleensä rekrytointien yhteydessä 
pyydettävä viranomaisen suorittama rekisteritarkistus. Turvallisuusselvitys voidaan 
tehdä suppeana, perusmuotoisena tai laajana riippuen suojattavan edun ja tehtävän 
merkityksestä. Turvallisuusselvityksen kohteen antama kirjallinen suostumus on 
selvityksen tekemisen ehdoton edellytys. Suppeat turvallisuusselvitykset kuuluvat 
paikallispoliisin toimivaltaan, kun perusmuotoiset ja laajat turvallisuusselvitykset tekee 
suojelupoliisi. Perus-muotoisia turvallisuusselvityksiä tehdään yrityksille ja 
viranomaisille, laajoja vain viranomaisille.

110 §

Pykälässä 110 säädettäisiin poliisin oikeudesta tarvittaessa hävittää talteenotettu 
saalis. Sisäministeriö ehdottaa harkittavaksi, voisiko saaliin joillakin edellytyksillä 
käyttää hävittämisen sijaan ihmis- tai eläinravinnoksi, mikä voisi olla eettisesti 
hyväksyttävämpi vaihtoehto.

111 §

Talteenotetun pyydyksen myymisestä säädettäisiin 111 §:ssä. Perustelujen mukaan 
poliisi olisi velvollinen myymään pyydyksen haltijan oikeusturvan toteutumisen 
varmistavan säilytysajan jälkeen. Sisäministeriö esittää, että poliisille säädettäisiin
mahdollisuus tietyin edellytyksin myös hävittää pyydys, koska myyminen voi joissain 
tapauksissa osoittautua vaikeaksi, tai ainakin tarpeettomia kustannuksia aiheuttavaksi 
toimenpiteeksi.

112 §

112 §:ssä säädettäisiin pysähtymisvelvollisuudesta ja henkilöllisyyden selvittämisestä. 
Sisäministeriö ehdottaa, että se mitä tässä kohdin säädetään kalastusviranomaisesta, 
säädettäisiin koskemaan myös poliisia ja Rajavartiolaitosta lakiehdotuksen 98 §:ssä 
tarkoitettuna valvontaviranomaisena.
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112 §:n perusteluissa todetaan edelleen, että poliisin (yhdenmukaisuuden vuoksi 
mieluummin poliisimiehen), rajavartiomiehen ja tulliviranomaisen oikeuteen 
henkilöllisyyden selvittämiseen kalastuksenvalvontatehtävässä sovellettaisiin 
poliisilakia, rajavartiolakia ja tullilakia. Ehdotetaan perusteluja tässä kohdin 
tarkennettavaksi seuraavasti:

Poliisimiehen, rajavartiomiehen ja tulliviranomaisen oikeuteen kulkuvälineen 
pysäyttämiseen ja henkilöllisyyden selvittämiseen kalastuksenvalvontatehtävässä 
sovellettaisiin soveltuvin osin myös poliisilakia, rajavartiolakia ja tullilakia. Pysähtymis-
velvollisuudesta poliisimiehen, rajavartiomiehen ja tulliviranomaisen antamasta 
pysähdysmerkistä on lisäksi voimassa, mitä vesiliikennelaissa (463/1996) ja sen 
nojalla säädetään.

Muuta

Sisäministeriön nimeä on muutettu sisäministeriöstä annetulla valtioneuvoston 
asetuksella (1056/2013). Ministeriön nimi tulee 1.1.2014 lukien muuttaa muotoon 
sisäministeriö. Samalla ministeriö toteaa, että Rajavartiolaitos tulee kirjoittaa 
esityksessä isolla alkukirjaimella.

Lisäksi sisäministeriö toteaa, että Rajavartiolaitoksen esikunta, joka on myös 
ministeriön rajavartio-osasto, on toimittanut lausuntonsa suoraan maa- ja 
metsätalousministeriölle.

Kansliapäällikkö Päivi Nerg

Henkilöstösuunnittelija Hanne Huvila

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asiankäsittelyjärjestelmässä. Sisäministeriö SM 
22.01.2014 klo 16.13. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Tiedoksi Sisäministeri Räsänen
Valtiosihteeri Nahkala
Erityisavustajat Andersson ja Falk
SM/PO


