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Sisäasiainministeriö
Hallintoyksikkö

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ KALASTUSLAIKSI

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt sisäasiainministeriöltä sekä
Rajavartiolaitokselta lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta uudeksi 
kalastuslaiksi. Rajavartiolaitoksen esikunta lausuu asiassa sisäasiainministeriön 
rajavartio-osastona seuraavaa:

Esityksen mukaan Rajavartiolaitos toimisi edelleen kalastuslain tarkoittamana 
valvontaviranomaisena ja suorittaisi esitutkintaa kuten voimassakin olevan lain 
mukaan. Tältä osin esitys ei muuttaisi Rajavartiolaitoksen asemaa 
valvontaviranomaisena eikä esitutkintaviranomaisena. Esityksessä viitataan 
useissa kohdin valvonnan suorittamisen ja esitutkinnan kohdalla sekä 
esitutkintalakiin että rajavartiolakiin, poliisilakiin ja tullilakiin. Esityksen 
perusteella on luotavissa se perusteltu näkemys, ettei lakiehdotuksella ole 
tarkoitus muuttaa tai poiketa niistä valtuuksista, jotka Rajavartiolaitoksella on jo 
muun lainsäädännön nojalla olemassa. 

Lakiehdotuksen 112 §:ssä säädettäisiin pysähtymisvelvollisuudesta ja 
henkilöllisyyden selvittämisestä. Pykälän perusteluissa todetaan muun muassa 
että kalastukseen käytettävä kulkuväline olisi valvontaviranomaisen 
pysähtymismerkistä pysäytettävä, mutta rangaistusta kalastusviranomaisen 
antaman pysähtymiskäskyn noudattamatta jättämisestä ei esitetä säädettäväksi 
eikä voimakeinoja olisi mahdollista käyttää. Tältä osin tulisikin tarkentaa 
koskisiko se, mitä tässä kohdin säädetään "kalastusviranomaisesta", myös 
poliisia ja Rajavartiolaitosta lakiehdotuksen 98 §:ssä tarkoitettuna 
valvontaviranomaisena?

Samaisen 112 §:n perusteluissa sen viimeisessä kappaleessa todetaan, että 
poliisin, rajavartiomiehen ja tulliviranomaisen oikeuteen henkilöllisyyden 
selvittämiseen kalastuksenvalvontatehtävässä sovellettaisiin poliisilakia, 
rajavartiolakia ja tullilakia. Viitaten jo yllä mainittuun esitetään perusteluja tässä 
kohdin tarkennettavaksi seuraavasti:

Poliisin, rajavartiomiehen ja tulliviranomaisen oikeuteen kulkuvälineen 
pysäyttämiseen ja henkilöllisyyden selvittämiseen 
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kalastuksenvalvontatehtävässä sovellettaisiin myös poliisilakia, rajavartiolakia ja 
tullilakia. Pysähtymisvelvollisuudesta poliisin, rajavartiomiehen ja 
tulliviranomaisen antamasta pysähdysmerkistä on lisäksi voimassa, mitä 
vesiliikennelaissa (463/1996) ja sen nojalla säädetään.

Lopuksi todetaan että esityksen kirjoitusasussa sana rajavartiolaitos tulisi 
kirjoittaa isolla R-kirjaimella "Rajavartiolaitos" ja sana sisäasiainministeriö 
1.1.2014 lukien muuttaa muotoon sisäministeriö.

Osastopäällikön sijainen
Rajavartioylitarkastaja Martti Ant-Wuorinen

Ylitarkastaja Pertti Normia

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asiankäsittelyjärjestelmässä. Rajavartiolaitos 30.12.2013 klo 
10.21. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
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