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Maa- ja metsätalousministeriölle    11.5.2012
 
Asia: Suomen Kalastusyhdistys ry:n lausunto kalastuslakityöryhmän mietinnöstä
Viite: MMM:n lausuntopyyntö  11.4.2012   Dnro MMM022:00/2008
 
 
Suomen Kalastusyhdistys on perustettu  27.4.1891 Helsingin Seurahuoneeella. Järjestö
on siis lähtökohtaisesti vanhin Suomessa toimiva kalatalousjärjestö. Yhdistyksellä on
kompetenssia kalastusasioihin kolmelta vuosisadalta ja kahdelta vuosituhannelta.
Yhdistys on liittynyt ja hyväksytty Suomen vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestön
Etelä-Suomen vapaa-ajankalastajapiiri ry:n jäseneksi v. 2007.
Suomen kalastusyhdistys antaa kalastuslakityöryhmän mietinnöstä oman lausuntonsa,
koska yhdistyksen mielestä SVK:n kannanotot kalastuslain uudistamisesta eivät ole
tavallisen kalastuksen harrastajan etujen mukaisia. Suomen Kalastusyhdistyksessä on
harkittu keskusjärjestön linjausten vuoksi eroamista SVK:sta, mutta toistaiseksi
jäsenyys on pidetty voimassa.
 
Mietinnössä esitetty valtakunnallinen viehekortti yhdellä vavalla + vieheellä
kalastamiseen tavanomaisilla vesillä koko maassa on erinomaisen selkeä ja vaivaton
kalastuslupa yksittäiselle kalastuksen harrastajalle ja soveltuu erityisesti
kalastusmatkailijoille. Ehdotus on merkittävin, mitä vapaa-ajan kalastuksen
kehittämisessä on koskaan tässä maassa tehty. Kortin hinta ei ole avainkysymys,
tällaisen kortin hinta voi olla esim. 50-80 euroa vuodessa. Vapakalastusoikeuden
laajuudesta koko maan alueella kannattaa kalastajan maksaa kohtuullinen hinta. Uusi
jo käytössä oleva valtion lupien mobiilimyynti tekee valtakunnan kortin maksamisen
vieläkin helpommaksi.
 
Valtakunnallisen vapakalastuskortin hinta ei muodostu esim. 5 henkiselle
perheellekään harrastuksen esteeksi. Isä ja äiti maksavat kortin esim. 2 x 80 euroa =
160 euroa vuodessa. Alle 18 vuotiaat lapset saisivat kalastaa ilmaiseksi edelleenkin.
Vertailun vuoksi esim. yhden hengen henkilökohtainen kausikortti Rukan
laskettelukeskuksessa maksaa yli 400 euroa
 
Uuden valtakunnallisen kortin maksajiksi on mietinnössä esitetty kaikki yli 18 vuotta
täyttäneet kalastajat, jotka kalastavat muuten kuin onkimalla tai pilkkimällä. Tämä on
oikea linjaus ja käyttäjä maksaa -periaatteen mukainen. Toinen vaihtoehto olisi säätää
maksuvelvollisuus kaikille yli 15 vuotiaille. Intressivertailussa on havaittu, että
eläkeläisillä on varaa maksaa kalastuksesta, nuorille ei maksuvelvollisuutta voi
sälyttää. Tämän ajan nuoret tulevat vielä maksamaan raskaan taakan kohtapuoliin
eläkkeelle jäävien kansalaisten eläkkeistä, eikä heillä tule maksattaa eläkeläisten
kalastusmaksuja. Tai jos eläkeläiset vapautetaan maksusta, niin silloin kortin hintaa
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18-64 vuotiailta kalastajilta joudutaan merkittäväksi nostamaan.
 
Tavallinen kalastaja kalastaa kerrallaan yhdellä vavalla joten esitetty yhden vavan +
yhden vieheen valtakunnan kortti on riittävä tavanomaisen liikkuvankin kalastajan
tarpeisiin. Jos jollakin on tarpeita kalastaa useammalla vavalla kerrallaan esim.
uistelussa, niin silloin ostetaan erityisluvat paikalliselta tai alueelliselta tasolta.
 
Tavallinen mato-onginta perinteisessä muodossa on syytä edelleenkin pitää
maksuttomana oikeutena kaikille. Jos kalastaja haluaa onkia kelaongella, niin silloin
hän maksaa valtakunnan kortin.  Alle 18 vuotiaat saisivat edelleenkin kalastaa
kelaongella ilmaiseksi kuten tähänkin saakka. Periaate on yksinkertainen ja selkeä.
Perinteinen mato-onki (vapa, siima, koho, paino, koukku + syötti) on selkeä
kalastuksen valvonnan suhteen: jos ongessa ei ole kelaa, niin silloin kalastuksen
valvojan ei tarvitse tulla lupia kyselemään.
 
Suomen kalastusyhdistyksen mielestä katiskapyynti on enemmälti
kesämökkikalastajan ja kylässä pysyvästi asuvien kalastusmuoto ja tätä ei ole tarvetta
muuttaa jokamiehen oikeudeksi. Katiska on sitä paitsi aika hankala kuljettaa, se ei
sovi kalareppuun eikä oikein bussiin taikka ratikkaankaan.
Katiskan käyttöä kannattaa toki edistää muutoin. On myös muistettava, että
nykyaikainen katiska on tehokas täpläravun pyydys ja sen käytön muuttaminen
jokamiehen oikeudeksi voisi edelleen pahentaa esille tulleita ongelmia rapujen
luvattomassa pyynnissä ja levityksessä.
 
Suomen Kalastusyhdistys ry korostaa, että maksuttomuus ei ole kalastuksessakaan se
tavoiteltavin ja asiakastyytyväisyyden tuova tapa, vaan tarvitaan toimiva järjestelmä,
jota pystytään asiakaslähtöisesti toteuttamaan kohtuullisten maksujen avulla.
 
 
Helsingissä 11.5.2012
 
Suomen Kalastusyhdistys ry.
 
 
M.T.J. Myllylä                     R. Vesa
puheenjohtaja                       sihteeri
 

 
 
 
 
 


