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LAUSUNTO LUONNOKSESTA UUDEKSI KALASTUSLAIKSI 
 
Lounais-Suomen Vapaa-ajankalastajat ry. on Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry:n 
alueellinen vapaa-ajankalastajapiiri. Haluamme esittää lausuntonamme luonnoksesta kalastuslain 
uudistamiseksi seuraavaa:  
 
Nykyisen maamme hallituksen aloittaessa toimintansa sen hallitusohjelmaan kirjattiin mm. että 
maksuttomia ja maksullisia yleiskalastusoikeuksia kehitetään ja laajennetaan kestävällä tavalla 
vapaa-ajankalastusta laajojen kansalaispiirien luontoharrastuksena. Lakiluonnos ei mielestämme 
juurikaan toteuta kyseistä hallitusohjelman kirjausta.  Merkittävin kavennus kalastusoikeuksien 
osalta on mielestämme kalastuksenhoitomaksun ulottaminen yli 65 vuotiaille. Tämä johtaisi 
todennäköisesti ikääntyvien henkilöiden kalastusharrastuksen vähenemiseen ja heijastuisi heidän 
fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiinsa tätä kautta. Vanhemmat ikäluokat ovat olleet myös tärkeitä 
henkilöitä harrastuksen siirtämisessä nuorille ja muutos vähentäisi myös tätä kautta kalastuksen 
harrastajien määrää. Olisimme myös toivoneet, että lakiuudistuksen myötä olisi helpotettu 
vetouistelijoiden asemaa. Nykyisellään  erityisesti merialueilla on hankalaa saada lupaa kalastaa 
useammalla vavalla yhtäaikaisesti. Lain muutoksen myötä olisi voitu helpottaa asiaa esimerkiksi 
sallimalla useamman luvan osto vetouistelijoille. 
 
Kalastusalueiden hallinnon osalta olemme sitä mieltä, että virkistyskalastajien edustajien 
vähentäminen ei ole perusteltua. Mielestämme tarvitaan kaikkien osapuolten yhteistoimintaa 
kalakantojen ja vesistöjen tilan kohentamiseksi. Erityisen merkilliseltä ajatus virkistyskalastajien 
osuuden vähentämiseksi hallinnosta tekee se, että samanaikaisesti ollaan esittämässä heiltä 
perittävien maksujen lisäämistä. Toisaalta tuntuu, että nykyiselläänkin on vaikeaa saada toimijoita, 
jotka ovat kiinnostuneita vesialueiden tilan kohentamisesta. Vapaa-ajankalastajat voisivat tuoda 
oman panoksensa tähän toimintaan. 
 
Kalastuksen säätelyn osalta lakiesitys voisi olla täsmällisempi ja mahdollistaa viranomaisten 
puuttumisen uhanalaisten kalakantojen sääntelyyn tehokkaammin. Vapaa-ajankalastuksen osalta 
olemme sitä mieltä, että vapaa-ajankalastajien kerralla käytössä olevien verkkojen määrää voitaisiin 
rajoittaa neljään.     
 
Kalastusalan järjestöjen valtionavustusten muuttamisen hankekohtaiseksi näemme huonona asiana, 
sillä se suuntaa toiminnan lyhytkestoisiin hankkeisiin pitkäjänteisen toiminnan sijaan. Nykyinen 
yleisavustusmenettely, johon on liitettynä tavoitekeskustelut valtion viranomaisten kanssa, on 
mielestämme toimivampi järjestelmä. 
 
Lakiesitykseen otetun pykälän, joka sallisi sisävesillä kalastaville vapaa-ajankalastajille 
mahdollisuuden myydä saalistaan verotta näemme huonona. Tämä saattaa tuoda tullessaan ns. 
harmaata taloutta. Lisäksi se asettaa eriarvoiseen asemaan merialueella ja sisävesillä kalastavat 
vapaa-ajankalasatajat. Myös säännöksen valvonta lienee käytännössä mahdotonta. 
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