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Viite:  

Maa- ja metsätalousministeriön lausuntopyyntö 4.12.2013, joka koskee hallituksen esitysluon-

nosta uudeksi kalastuslaiksi  

 

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUON-

NOKSESTA UUDEKSI KALASTUSLAIKSI 

 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue esittää lau-

suntonaan kalastuslain hallituksen esitysluonnoksesta seuraavaa: 

Ympäristölupavastuualueen tehtävänä on ympäristönsuojelu- ja vesi-

lainsäädännön alaan kuuluvien lupa- ja muiden hakemusasioiden käsit-

tely. Ympäristölupavastuualue ratkaisee myös eräitä kalastuslain mu-

kaisia asioita mm. uoman sulkevien kalastuslaitteiden sijoittaminen ve-

sistöön.  Lähes kaikkien asioiden osalta kuullaan viranomaisia ja asian-

osaisia. 

Lakiluonnoksen 3 §:ssä käsitellään kalastuslain ja muiden lakien suh-

detta. Pykälän perusteluissa muuna lainsäädäntönä mainitaan luonnon-

suojelulaki. Koska aluehallintoviraston tehtäviin kuuluvat myös eräät ka-

lastuslain mukaiset asiat ja koska varsinkin vesilain mukaisissa muissa 

asioissa hankkeet saattavat vaikuttaa merkittävästi vesialueiden käyt-

töön, pykälässä ja sen perusteluissa tulisi ottaa huomioon myös vesilaki 

ja ympäristönsuojelulaki ja näiden suhde kalastuslakiin.  

Lakiluonnoksen 24 §:ssä on esitetty kalatalousalueen ja 27 §:ssä sen 

hallituksen tehtävät. Kalastalousalueen ensisijainen tehtävä on huoleh-

tia kalavarojen kestävästä käytöstä mm. käyttö- ja hoitosuunnitelmien 

avulla. Kalatalousalueille kuuluu myös joitain viranomaistehtäviä. Lisäk-

si osakaskunnat voivat siirtää osan tehtävistään kalatalousalueille. Vesi- 

ja ympäristönsuojelulain mukaisissa hakemusasioissa kuullaan myös 

kalatalousalueita.  Kalastuslakiin ja sen perusteluihin tulisikin kirjata ka-

latalousalueiden tehtävät lausunnonantajina ja intressitahona niiden 

tehtävien osalta, joita ne kulloinkin hoitavat. 
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Kalatalouden yleisen edun ajaminen on pääsääntöisesti ELY-keskusten 

kalatalousviranomaisen tehtävä. Kalastuslakiin ja sen perusteluihin tulisi 

esitettyä selkeämmin kirjata, miltä osin kalatalousalue käyttää puheval-

taa vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisissa asioissa. Nykyisten ka-

lastusalueiden juridinen asema puhevallan osalta on ollut ajoittain tul-

kinnallinen. 

Muilta osin aluehallintovirastolla ei ole lausuttavaa lakiluonnoksen osal-

ta. 
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