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asia Lausunto kalastuslakiehdotuksesta

Järjestömme on käsitellyt lakiehdotuksen ja lausuu siitä seuraavaa:

Yleisperustelut lausunnollemme

Kalastuslakia käyttävät, tulkitsevat ja sen perusteella tekevät päätöksiä tavalliset
kansalaiset. Tästä syystä laki tulisi kirjoittaa mahdollisimman selkeäksi ja
ymmärrettäväksi. Ymmärrämme, että selkeän ja yksiselitteisen, vailla monia
tulkintamahdollisuuksia olevan lain kirjoittaminen on äärimmäisen vaikeaa.

Mielestämme lain tulee, niiltä osin kuin alueelliset olosuhteet sen sallivat, kohdella
yhdenvertaisesti kaikkia kaupallisia kalastajia asuinpaikasta riippumatta. Myös tätä
asiaa olemme tarkastelleet lausuntoa antaessamme ja tehneet lakiin tätä koskevia
muutos- ja korjausesityksiä.

Erityisen tärkeänä pidämme pyydysyksiköinnin yhdenmukaistamista.
Pyydysyksikköarvot on määrättävä asetuksella. Pyydysyksikköarvoja määrättäessä on
huomioitava myös pyyntimenetelmän tai pyydyksen vaikutus vesistön kalakantaan ja
myös vesistön ekologiseen tilaan.

Kalan ensimyynti tulee sallia vain rekisterissä oleville kaupallisille kalastajille. Nyt
lausunnon kohteena olevalla lakiluonnoksella luotaisi edellytykset harmaan talouden
harj oittamiselle kalastuksessa.

Ehdotamme lakiin lisättäväksi, muutettavaksi tai sieltä poistettavaksi seuraavia
pykäliä:



4 14)

Määritelmät

(Ehdotetaan muutettavaksi seuraavasti)

Pyydysyksikköarvolla pyydyksen tai kalastustavan suhteellista pyyntitehokkuutta,
hyödyllisyyttä tai haitallisuutta kalakannoille tai vesistön ekologialle.
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Valtion yks ityisoikeudelliset kalastuksetja kalastusoikeudet

(Ehdotetaan muutettavaksi seuraavasti)

Valtion yksityiset kalastukset ja kalastusoikeudet pysytetään valtiolla siellä, missä ne
vanhastaan ovat olleet ja edelleen ovat valtion hallinnassa. Valtion yksityisten
kalastusten ja kalastusoikeuksien käyttämisestä päättää Metsähallitus. Valtion
yksityisellä kalastuksella tarkoitetaan tässä laissa valtion omistamia vesialueita ja
valtion kalastusoikeuksilla valtion osuuksia yhteisissä vesialueissa.

Tarkempia säännöksiä valtion yksityisten kalastusten ja kalastusoikeuksien käytöstä
voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella, jolloin on ensisijassa otettava huomioon
87 :n 1 momentissa tarkoitettuun ryhmään 1 kuuluvien kaupallisten kalastajien edut.
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(Ehdotetaan lisättäväksi kolmanneksi momentiksi)

Kaupalliseen kalastukseen tarkoitettujen pyydysten vuokramiehenä tai luvanhaltijana
voi olla vain kaupallista kalastusta harjoittava henkilö tai oikeudellinen yhteisö.



Tällaista vuokrasopimusta ei voi siirtää edelleen kolmannelle. Tällainen sopimus on
tehtävä kirjallisena ja siihen on sovellettava maanvuokralain säädöksiä.

1 7

(Ehdotetaan muutettavaksi)

Kaupallisella kalastajalla tai tällaisista kalastajista muodostuvalla yhteisöllä, joka
kuuluu jäljempänä 87 tarkoitettuun kaupallisten kalastajien ryhmään 1, on valtiolle
kuuluvilla rannoilla, saarilla ja luodoilla, joita ei ole varattu muuhun käyttöön, oikeus
saada vuokralle Metsähallituksen tai muun maa-aluetta hallinnoivan viranomaisen
osoituksen mukaan ja sen vahvistamin kohtuullisin ehdoin kalastuksessa tarvittavia
laituri-, säilytys-, kalan alkukäsittely-, sekä tilapäistä majoittumista varten
rakennettavia rakennelmia ja rakennuksia varten tarvittava maa-alue.
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(Ehdotetaan muutettavaksi seuraavasti)

Kaupallisessa kalastuksessa käytettävätp}ydyksetja pyyntimenetelmät

Ainoastaan kaupallisilla kalastajillaja heidän lukuunsa toimivilla on kaupallista
kalastusta harj oittaessaan oikeus käyttää kaupalliseen kalastukseen tarkoitettuja
pyydyksiä.

Näitä pyydyksiä ovat trooli, nuotta, jonka kokonaispituus on yli 150 m, sekä vene- tai
pyyntikuntaa kohden enemmän kuin yksi isorysä, jonka pyyntikorkeus on yli 3 m ja
johtoaidan pituus yli 30 m, koukkupyydykset, joissa on enemmän kuin 100 koukkua
tai verkot, joiden kokonaispituus on enemmän kuin 300 metriä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja kiellettyjä kalastusvälineitä eivät muut kuin
kaupalliset kalastajat tai heidän lukuunsa toimivat saa säilyttää siten, että ne ovat
pyyntiä varten helposti käsillä.

Kaupallisten kalastajien ja heidän lukuunsa toimivien on viranomaisen tai
kalastuksenvalvojan sitä pyytäessä todistettava oikeutensa käyttää 1 momentissa
tarkoitettuja pyydyksiä tai pyyntimenetelmiä.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan säätää tarkemmin kaupalliseen
kalastukseen tarkoitettuj en pyydysten teknisistä ominaisuuksista.
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Saaliin ensimyynti

(Ehdotetaan muutettavaksi seuraavasti)

Saaliin ensimyyntinä pidetään kauppaa, jossa kala myydään ensimmäisen kerran sen
saaliiksi saamisen jälkeen. Muut kuin kaupalliset kalastajat tai heidän lukuunsa
kalastavat eivät saa harjoittaa saaliin ensimyyntiä.

Merialueella saadun saaliin ensimyynnistä ja sen raj oituksista säädetään Euroopan
unionin lainsäädännössäja sen toimeenpanemiseksi annetussa kansallisessa
lainsäädännössä.
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