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Kalastuslain uudistusesitys 
 
Kalastuslaki:  Lakiehdotuksessa 7 §  Yleiskalastusoikeudet on esitetty ” jokaisella 
kalastuksenhoitomaksun suorittaneella 18 vuotta täyttäneellä sekä jokaisella alle 18- vuotiaalla on 
oikeus harjoittaa viehekalastusta”. 

- Lapin Vapaa-ajankalastajat ry toteaa, että lakiehdotuksessa esitetty viehekalastuksen 
lupaehdotus laajana koko Suomea käsittävänä  ns. yhden kortin mallina ja hinnaltaan 
35 €/ kalenterivuosi, 10 €/ seitsemän vuorokautta ja 5€/ vuorokausi on hyvä peruslupa 
vapakalastajalle. 

- Esitämme tähän rinnalle perustettavaksi myös koko Suomea käsittävää laajaa  
viehelupaa ns. yhden kortin mallina johon kuuluisivat myös vaelluskalavesistöjen 
koski ja virta-alueet. Hinta voisi olla kaksinkertainen peruslupaan nähden, pois 
suljettuna erityisperusteiset kalastuskohteet. ( kuten meidän lohijokemme ym.) 

 
4 § Määritelmät kohtaan 20 

- Esitämme lisättäväksi kalastusmuotona kotitarvekalastus.  
Perustelut: Kotitarvekalastus poikkeaa selvästi vapaa-ajan/vapakalastuksesta.  
Kotitarvekalastajan pyyntivälineinä käytetään yleensä verkkoa, katiskaa, matalaa 
rysää, pitkää siimaa ja muuta koukkukalastusta, sekä rantanuottaa, ei kuitenkaan 
kaupalliseen kalastukseen tarkoitettuja pyydyksiä. Kun vapaa-ajankalastajan 
pyyntimenetelmä yleensä on vapakalastus/vetouistelu. Kotitarvekalastus on merkittävä 
osa perinteistä lappilaista kalastuskulttuuria.  
Kotitarvekalastajista suurin osa kuuluu osakaskuntiin ja on vesialueiden omistajia. 
 

- Esitämme lisättäväksi kalastusmuotona vetouistelu. Vetouistelu on yhdellä tai 
useammalla vavalla ja vieheellä, joko soutaen tai moottorivoimin liikkuvasta, veneestä 
tai aluksesta tapahtuvaa kalastusta. Veneen tai aluksen kapteeni on vetouistelua 
toteuttava kalastaja, miehistö rinnastetaan viehekalastajaan. 
Perustelut: Vetouistelu poikkeaa viehekalastuksesta siinä, että se tapahtuu yhden tai 
useamman vieheen uittamiseen ”passiivisesti” soutu tai moottorivoimalla. Vetouistelua 
harjoittavassa veneessä tai aluksessa on yleensä useampia henkilöitä. Vetouistelu 
kalastusmuotona määritelmällä selvennetään samassa veneessä tai aluksessa olevan 
henkilöstön kalastusluvan tarvetta. 

 
23 § / 2 momentti ” Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat, sekä 
valtakunnalliset kalastusalan järjestöt. Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa luettelon 
valtakunnallisista kalastusalan järjestöistä viideksi vuodeksi kerrallaan” ( ei ilmoitettuja järjestöjä). 

- Esitämme Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry:tä ( SVK ) yhdeksi  
valtakunnalliseksi kalastusalan järjestöksi. 

 
25 § Kalatalousalueen yleiskokous kohta 4 ” jokainen 23 §:n 2 momentissa tarkoitettu 
valtakunnallinen kalastusalan järjestö”. 

- Edustus: esitämme että Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry:n ( SVK:n ) 
ja sen alueelliset jäsenjärjestöt voivat lähettää edustajansa kalatalousalueen 
yleiskokoukseen järjestön edustajaksi. 

 
 
 



49 § Pyydykset 
- Esitämme merkittäväksi myös ei kaupallisen kalastajan pyydykset  

vapaa-ajankalastus/kotitarvekalastus seuraavaa: verkot 300 metriä, koukkupyydykset/ 
pitkäsiima enintään 100 koukkua, katiska, merta, pienrysät ja rantanuotta. 

 
81 § Maksuvarojen käyttö kohta 3 ”kalatalousalan neuvontapalveluiden järjestämiseksi 
toteutettavista hankkeista aiheutuviin kustannuksiin”. 

- Esitämme että kertyneistä kalastuksen hoitomaksuvaroista tulee hakemuksesta  
myöntää vapaa-ajankalastuksen, kalatalouden neuvontaan, kalastuskoulutukseen ja 
kalastusharrastuksen edistämiseen varoja. 
 
 

90 § Saaliin ensimyynti 
- Esitämme järjestöjen/ seurojen pitämistä kalastuskilpailuista saadut kalat  

voitaisiin myydä saaliin ensi myyntinä hyötykäyttöön luvanvaraisesti. Myyntiluvan 
voisi myöntää Ely- keskus/kalatalous. 
Perustelut: Joissakin kalastus/ vetouistelukilpailuissa kalaa voi tulla 1000 – 5000 kg tai 
jopa enemmän. esim. SM- pilkissä ahventa voi tulla 5000 – 7000 kg. 
Jos saatuja kaloja ei voida myydä, niin vapaa-ajankalastajien kilpailutoiminta loppuu. 
Onhan kalastuskilpailut erinomaista vesiemme hoitokalastusta. 

 
Muuta huomioitavaa: Vapaa-ajankalastajilla/ jäsenseuroilla on paljon omia vuokravesiä. 
Niiden hoitokalastukseen tulisi saada lupa käyttää kaupalliseen kalastukseen kuuluvia 
pyydyksiä, kuten loukkuja, isorysää, paunettia ja nuottaa. Luvan voisi myöntää Ely- keskus/ 
kalatalous. 
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