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ENONTEKIÖN KUNN2N LAUSUNTO KALASTUSLAIN KOKONAISUUDISTUKSESTA

Enontekiön kunnanhallitus on kokouksessaan 13.1.2014 § 5 käsitellyt otsikossa
mainittua asiaa ja päättänyt esittää lausuntonaan kalastuslain
kokonaisuudistuksesta seuraavaa:

Enontekiön kunnanhallitus pitää kalastuslain kokonaisuudistusta pääsääntöisesti
hyvin valmisteltuna, mutta lakiesitys kaipaa joiltain osiltaan tarkentamista
nimenomaan pohjoisimman Suomen erityispiirteet huomioiden. Kalastus on,
etenkin syrjäseuduilla, tärkeä osa paikallista kulttuuria ja elämäntapaa, jonka
jatkuvuus on huomioitava lainsäädännössä paikallisten ihmisten oikeudet ja
tilakohtaiset omaisuuteen perustuvat oikeudet (erityisperusteiset etuudet)
huomioiden.

Lakiluonnoksen 25 :ssä käsitellään kalastusalueen yleiskokousta.
Erityisperusteisten kalastusetuuksien omistajille on osoitettu yleiskokouksessa
oikeus yhteen yhteiseen edustajaan. Enontekiön kunnanhallitus pitää tällaista
edustajamäärää riittämättömänä ja toteaa, että erityiset etuudet ovat tiloille
kuuluvaa, kiinteään omaisuuteen rinnastettavaa varallisuutta, joka nauttii
perustuslain suojaa. On tärkeää, että erityisten etuuksien omistajat osallistuvat
aidosti kalastusalueiden päätöksentekoon. Nyt esitettävässä mallissa
erityisperusteisten kalastusetuuksien omistajat ovat jäämässä häviävän pieneksi
vähemmistöksi kalastusalueita koskettavassa päätöksenteossa niin
henkilöluvultaan kuin äänivallaltaan.

Enontekiön kunnanhallitus esittää, että erityisperusteisten kalastusetuuksien
omistajilla on oikeus yleiskokouksessa yhteen edustajaan kutakin 100 hehtaarin
kokoiselle vesialueelle kohdentuvaa erityisperusteista kalastusoikeutta kohden.
Erityisperusteisten kalastusetuuksien omistajille on myös osoitettava äänivaltaa
samassa suhteessa varsinaista vesialueomaisuutta edustavien kanssa.

Lakiluonnoksen 33 :ssä käsitellään Ylä-Lapin kalastusasioiden yhteistyöryhmää.
Enontekiön kunnanhallitus pitää yhteistyöryhmän nimeämistä positiivisena asiana
ja on myös tyytyväinen, että lakiluonnoksen 10:ssä on huomioitu Ylä-Lapin
kuntalaisten oikeus ilmaiseen kalastuslupaan. Yhteistyöryhmän kokoonpanossa on
kuitenkin kunnanhallituksen näkemyksen mukaan puutteita.

Enontekiön kunnanhallitus esittää, että Ylä-Lapin kalastusasioiden
yhteistyöryhmään nimetään Metsähallituksen, saamelaiskäräjien,
kalatalousalueiden, kuntien, kotitarve-, kaupallisten- ja vapaa-ajankalastajien,
erityisperusteisten kalastusoikeuksien omistajien, kalantutkimuksen ja
valtakunnallisten ympäristöjärjestöjen edustajat. Erityisperusteisten
kalastusoikeuksien omistajia yhteistyöryhmään tulee nimetä yksi kutakin kuntaa
kohden.
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Lakiluonnoksen 43:ssä käsitellään kalastusoikeuksien yhteen sovittamista
erityisellä kalastusetuusalueella. Lakiluonnoksessa esitetään, että ellei erityistä
kalastusetuutta perustettaessa muuta ole määrätty, valtiolle kuuluvaan
vesialueeseen sisältyvällä erityisellä kalastusetuusalueella kalastusoikeus
jakaantuu siten, että puolet kalastusetuusalueen kestävän kalastuksen
enimmäismäärästä kuuluu valtiolle ja puolet erityisten kalastusetuuksien
osakaskiinteistöille lukuun ottamatta Inarijärveä, jossa valtiolle kuuluu kaksi
kolmasosaa ja erityisten kalastusetuuksien osakaskiinteistöille yksi kolmasosa
kestävän kalastuksen enimmäismäärästä. Enontekiön kunnanhallitus pitää
esitettyä kalastuksen enimmäismäärän jakoa epäoikeudenmukaisena ja
perustuslain vastaisena huomioiden, että erityiset etuudet ovat osa tilojen
varallisuutta, jotka nauttivat perustuslain omaisuuden suojaa.

Enontekiön kunnanhallitus esittää, että epäselvän tilanteen ratkaisemiseksi valtio
suorittaa loppuun isojaon niissä pohjoisen kunnissa, joissa toimitus on aikanaan
jäänyt kesken. Toimituksessa tulee määrittää tiloille kuuluvat etuudet maa- ja
vesiomaisuuden sekä erityisten kalastus, metsästys ym. oikeuksien suhteen.
Tilojen kalastusoikeudet on jo nykyisellään vesipiirirajankäynnissä merkitty
kiinteistörekisteriin, mutta oikeuksien tarkka sijainti ja niiden laajuus on edelleen
määrittämättä. Oikeuksia ei voida yksipuolisesti jakaa uudelleen nyt
lakiluonnoksessa esitetyllä tavalla, vaan ne on ratkaistava muulla toimituksella
tilakohtaiset asiakirjat huomioiden.

Lakiluonnoksen 49:n 1. momentissa todetaan, että “Ainoastaan kaupallisilla
katastajilla ja heidän lukuunsa toimivilla on kaupallista kalastusta harjoittaessaan
oikeus käyttää kaupalliseen kalastukseen tarkoitettuja pyydyksiä. Näitä pyydyksiä
ovat trooli ja isorysä sekä pyynti- tai venekuntaa kohden yleisellä vesialueella
meressä ja talousvyöhykkeellä koukkupyydys tai koukkupyydykset, joissa on
enemmän kuin yhteensä 100 koukkua sekä verkot, joiden yhteispituus on
enemmän kuin 300 metriä.” Enontekiön kunnanhallituksen näkemyksen mukaan
kotitarvekalastuksen harjoittaminen tulee näillä reunaehdoilla mahdottomaksi.

Enontekiön kunnanhallitus esittää, että kotitarvekalastuksen määritelmä ja
kotitarvekalastusta harjoittavien erityiset oikeudet on sisällytettävä kalastuslakiin.
Kotitarvekalastajilla on oltava mahdollisuus harjoittaa kalastusta verkkojen
enimmäispituutta tai koukkujen enimmäismäärää rajoittamatta. Myös troolin ja
isorysän käyttöön on varattava mahdollisuus esimerkiksi hoitokalastuksessa.
Kotitarvekalastusoikeus on suomalaisille arvokas ja arvostettu, paikalliskulttuuriin
kuuluva asia, jolla on myös taloudellista merkitystä alueen asukkaiden
hyvinvoinnin kannalta.
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