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Uuden kalastuslain hallituksen esitysluonnos 
 
 Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry on antanut 16.5.2012 lausunnon 

kalastuslain kokonaisuudistusta valmistelleen työryhmän mietinnöstä. Lausunto 
on tämän asiakirjan liitteenä. 

 
 EETU ry pitäytyy kokonaisuudessaan aiemmassa lausunnossaan. 
 
 
 Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry – 
 Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf 
 
 
 Marjo Palomäki 
 EETU ry:n vuoden 2014 sihteeri 
 
 toiminnanjohtaja 
 Kansallinen senioriliitto ry 
 marjo.palomaki@senioriliitto.fi 
 040 5521 702 
 

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry on kuuden valtakunnallisen eläkeläisjärjestön yhteistyöelin. Sen jäsenjärjestöt ovat  
Eläkeliitto, Eläkeläiset, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Kansallinen senioriliitto, Kristillinen Eläkeliitto ja Svenska pensionärsförbundet. 
Järjestöjen yhteinen jäsenmäärä on 300 000. Vuonna 2014 puheenjohtajajärjestö on Kansallinen senioriliitto ry. 

mailto:marjo.palomaki@senioriliitto.fi


     Lausunto 
 

  16.5.2012 
 
Maa- ja metsätalousministeriö 
PL 30 
00023 VALTIONEUVOSTO 
 
ASIA: LAUSUNTOPYYNTÖ KALASTUSLAIN KOKONAISUUDISTUSTA VALMISTELLEEN 

TYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ 
 
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry lausuu asiasta seuraavaa:  
 

Maa- ja metsätalousministeriön asettaman työryhmän mietinnössä esitetään, että yli 65-
vuotiaiden maksuton viehekalastusoikeus poistettaisiin. Kalastusoikeuden kaventaminen on osa 
mietinnön esittämää ns. yhden kortin mallia, joka sulauttaisi nykyisen läänikohtaisen viehekortin 
ja veroluonteisen kalastuksenhoitomaksun yhdeksi, kaikille 18 vuotta täyttäneille kalastajille 
pakolliseksi maksuksi onkijoita ja pilkkijöitä lukuun ottamatta. Kortilla kerättäisiin maksu 
oikeudesta kalastaa yhdellä vieheellä myös niiltä kalastuksen harrastajilta, jotka käyttävät muita 
viehekalastuslupia sekä kalastuksen harrastajilta, jotka kalastavat muilla kuin 
vapakalastusvälineillä. Nykyisistä noin 300 000 kalastuksenhoitomaksun maksajasta 
läänikohtaisen viehekalastusluvan lunastaa 100 000 viehekalastajaa. Loput 200 000 
kalastuksenhoitomaksun nykyisin maksavaa ei tarvitse kalastusharrastuksessaan läänikohtaista 
viehekorttia. 

 
Uuden kalastuslain tarkoitus, kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä 
käyttö ja hoito on sinänsä hyvä ja kannatettava ajatus. Tavoitteena on ylläpitää kalavarojen 
kestävä ja monipuolinen tuotto, edistää kalakantojen luontaista elinkiertoa sekä säilyttää 
kalavarojen ja muun vesiluonnon monimuotoisuus.  

 
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry yhtyy Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö SKV:n 
aiemmin esittämään arvioon, että kalastusoikeuden kaventaminen vähentää ikäryhmälle 
tyypillistä monilajista kalastusta, joka kohdistuu muihinkin kuin petokaloihin.  Siten esitys 
suuntautuu uudistuksen tarkoitusta eli kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti 
kestävää käyttöä ja hoitoa vastaan. Se on myös ristiriidassa hallitusohjelman kanssa, jonka 
mukaan maksuttomia yleiskalastusoikeuksia tulisi laajentaa eikä supistaa. 

  
Mielestämme ikärajan poistaminen ja maksun asettaminen yli 65 -vuotiaille sotii suuresti vastoin 
yleisesti hyväksyttyä ajatusta, että mielekäs harrastustoiminta  ja arkiliikunta pitävät yllä 
ikäihmisten ruumiillista ja henkistä hyvinvointia. Kalastusharrastus ja sen edistäminen toimii 
osaltaan suurena syrjäytymisen ehkäisijänä ikäihmisten keskuudessa eikä sille pidä asettaa 
esteitä uusien maksujen muodossa.  
 
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry vastustaa kalastuksenhoitomaksun asettamista yli 65 –
vuotiaille kansalaisillemme. Esityksessä lasketaan 35 euron maksun tuovan valtion kassaan noin 
3 miljoonaa euroa vuodessa. Maksun tulo voi heijastusvaikutuksineen (ikäihmisten liikunnan 
vähenemisen ja henkisen hyvinvoinnin huonontumisen kautta) tulla huomattavan paljon 
kalliimmaksi. Maksun myötä osa kalastajista lopettaisi harrastuksensa, ja vähenevien 
kalastajamäärien seurauksena maksulla olisi alentava vaikutus kalastusvälineiden kauppaan. 
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