
Maa- ja metsätalousministeriö, Helsinki 
 
 
 
Lausunto koskien vireillä olevaa kalastuslain uudistusta  
 
 
 
Tuusulanjärven Urheilukalastajat ry haluaa esittää kyseisestä uudistusesityksestä seuraavan lausunnon: 
 
 
1. Uusi kalastuslakiehdotus poistaisi kansalaisilta tärkeän maksuttoman yleiskalastusoikeuden. 
Esitys on ristiriidassa mm. perustuslain kanssa, koska se antaisi laajat kalastuksen säätelyvaltuudet 
viranomaisille ja kalastusalueille.  
Esitys on tulkittavissa myös veroluonteiseksi kalastuksenhoitomaksuksi, josta hallitus vapautti kansalaiset 
vuoden 1996 kalastuslain muutoksella. 
 
 
2. Luovutaan yhden kortin mallin mukaisesta, kaikille pakollisesta viehekalastusmaksusta. 
Tilalle kalastonhoitomaksu, johon lisämaksusta voi lunastaa oikeuden käyttää 1-3 vapaa ja viehettä. Tämä 
uudistus palvelisi erityisesti noin 350 000 vetouistelijaa, joiden lupajärjestelmä on edelleen puutteellinen ja 
lisäisi kalastusoikeuden haltijoiden viehekalastuksesta saamia maksutuloja. 
 
Satunnaisia kalastajia varten luodaan yhden kortin malli, jossa yhdellä maksulla voidaan suorittaa sekä 
kalastuksenhoitomaksu että viehekalastusmaksu lyhytaikaista kalastusta varten koko maan alueella. 
Perusteena on mm. se, että lyhytaikaisen luvan mahdollisuus edistää kalastusmatkailua.  
 
 
3. Laajennetaan vapaa-ajankalastajien edustusta niin, että kaikki kalastusalueen alueella toimivat SVK:n 
jäsenseurat voivat lähettää yhden yhteisen edustajan kalastusalueen kokoukseen, samoin muut 
rekisteröityneet kalakantojen hoidon ja suojelun puolesta toimivat yhdistykset. 
Myös kalastusoikeuden haltijoilla täytyy olla taloudellinen vastuu omaisuutensa hoidosta 
kalastusaluetoiminnassa. 
Perusteena on mm. se, että nykyinen n. 200 kalastusalueen hallinto on toteuttanut monin paikoin hyvää 
yhteistyötä vesistöjen omistajien kanssa ja saanut neuvotteluin  kehitettyä myönteisesti kalastuksen hoitoa 
ja hallintoa koskevia asioita.  Nykyiset kalastusalueet muodostettiin vesistökohtaiseksi ja ne ovat suurelta 
osin osoittautuneet toimiviksi. 
Nyt ministeriön kaavailu tämän järjestelmän muuttamiseksi supistaisi alueiden määrän n. 100:aan, jolloin 
hallinto voi olla vaikeaa. Jo nykyisen vesistökohtaisen aluejärjestelmän perustaminen ja sen käyntiin 
saattaminen vuosituhannen vaihteessa vei vuosien työn kaikilta osapuolilta. Isompien alueiden 
perustaminen toimiviksi voi olla suorastaan ylivoimainen urakka.  
Kun nykyiset kalastusalueet muodostettiin, saivat vapaa-ajan kalastajat niiden toimintaan mukaan 2-3 
edustajaa. Määrää on sittemmin pienennetty yhteen. Menetämmekö uuden lain myötä kokonaan 
edustuksemme alueiden kehittämisessä? 
 
4. Lakiesityksen kalastuksen säätelyä sekä mahdollisesti kalakantojen hoitoa ja vaelluskaloja koskevat 
osuudet (luvut 6,7 ja 8) vaativat lisävalmistelua, johon tulee kuulua arviointi kalastuksen säätelyn ja 
perusoikeusjärjestelmän välisistä suhteista. Lisäksi mahdollisimman suuri osa kalastuksen säätelystä 
tulee kirjoittaa kalastuslakiin. 
Perusteena on mm. se, että erityisesti kalojen luonnollinen lisääntyminen pitää turvata. 
 
 



5. Kalastuslain 46 pykälä kieltää myös sellaisen madeharan käytön, jolla made pääsääntöisesti 
tartutetaan leuan alta tai pään alueelta.  
Rajoitusta ei pitäisi toteuttaa, koska mateen pilkkiminen käytännössä perustuu kalan päähän tai leuan alle 
tarttuvien välineiden käyttöön. Muu rokastaminen sen sijaan on jo tähänkin saakka ollut kiellettyä ja niin 
tulee olla jatkossakin. 
 
 
6. Vapaa-ajan kalastusjärjestön SVK:n saama valistusmäärärahapohjainen rahoitus on jatkossakin 
turvattava. 
2000-luvun puolivälissä yhdistyivät maamme kolme johtavaa valtakunnallista vapaa-ajan kalastajien 
järjestöä; Suomen Kalamiesten Keskusliitto, Suomen Urheilukalastajien Keskusliitto, sekä Suomen 
Metsästäjä- ja Kalastajaliitto yhdeksi järjestöksi, jonka nimeksi tuli Suomen vapaa-ajan kalastajien 
keskusjärjestö ry (SVK). Yhdistyminen toteutettiin pitkien ja vaikeiden neuvottelujen jälkeen sen jälkeen, 
kun MMM oli painostanut järjestöt yhdistymään mm. uhaten määrärahojen voimakkaalla supistuksella. 
Järjestöistä Metsästäjä- ja Kalastajaliitto irtautui uudesta liitosta heti alkuvaiheessa oltuaan tyytymätön 
rahoitukseen ja mm. valtion myöntämiin tukiin. 
Nyt uudessa laissa puhutaan, että koko rahoituspohja muuttuisi niin, että rahaa jaettaisiin jatkossa vain 
ELY-keskusten kautta HANKERAHOITUKSENA, mikä merkitsisi sattumanvaraisempaa tulorahoitusta SVK:lle. 
Tämä voi jatkossa ajaa järjestön toiminnan alas, ellei sille kyetä takaamaan riittävää rahoitusta mm. 
kalastuksenhoitomaksuista saaduista varoista. Järjestö toteuttaa jo nyt kasvavassa määrin omaa 
tulorahoitustaan mm. jäsenmaksujen kautta.  
Vastaavasti kalavesien omistajajärjestö Kalatalouden Keskusliitto ja alueiden kautta kalavesien omistajat 
tulevat jatkossakin saamaan lähes kaiken kalastuksenhoitomaksujen tuotosta ilman erillisiä hakemuksia. 
 
Me vapaa-ajan kalastajat ja seurat haluamme kalastuslain uudistuksen toteutuvan, mutta meille pitää myös 
taata jatkossa riittävät toimintaedellytykset. 
 
 
Järvenpäässä 15. tammikuuta 2014 
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