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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kalastuslain 
sekä riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta anne-
tun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta  

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksellä toteutetaan kalastuslain sekä 
riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta 
annetun lain sellaiset muutokset, jotka ovat 
tarpeen euron käyttöön ottamisen toteuttami-
seksi käytännössä. Viehekalastusmaksuun 
ehdotetaan samalla tehtäväksi kalastuslaissa 

säädetty indeksikorotus. 
Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 

päivänä tammikuuta 2002.  
Esitys liittyy vuoden 2002 valtion talousar-

vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä.  

————— 
 
 

PERUSTELUT 

1.  Nykyt i la  

Eurosta tuli euroalueen virallinen raha 1 
päivästä tammikuuta 1999. Samalla euron ja 
kansallisten rahayksiköiden väliset muunto-
kurssit kiinnitettiin peruuttamattomasti toi-
siinsa. Euroopan unionin neuvosto on perus-
tamissopimuksen 109 l artiklan nojalla anta-
nut asetuksen (EY) N:o 2866/98 euron ja eu-
ron käyttöön ottavien jäsenvaltioiden valuut-
tojen välisistä muuntokursseista. Neuvosto 
vahvisti Suomen markan osalta muuntokurs-
sin siten, että yksi euro on 5,94573 Suomen 
markkaa, eikä tämä arvo enää muutu. 

Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 974/98 
euron käyttöönotosta säädetään, että euro on 
osallistuvien jäsenvaltioiden valuutta 1 päi-
västä tammikuuta 1999 alkaen. Euro jakaan-
tuu sataan senttiin. Euro korvaa kunkin osal-
listuvan jäsenvaltion valuutan vaihtokurssin 
mukaisesti. Siirtymäkausi päättyy vuoden 
2001 lopussa. Jäsenvaltioiden on laskettava 
liikkeeseen euromääräiset setelit 1 päivästä 
tammikuuta 2002 lukien. Kansallista valuut-
taa saa kuitenkin käyttää vielä siirtymäkau-
den päättymisen jälkeen enintään kuuden 
kuukauden ajan. 

Suomen kalastus- ja metsästyslainsäädäntö 
sekä niihin läheisesti liittyvät asetukset sisäl-
tävät säännöksiä eräistä markkamääräisistä 
maksuista, jotka on käytännön syistä tarpeen 
muuttaa välittömästi euroiksi.  

 

Kalastuslaki (286/1982) 
 

Kalastuslain 88 § (1045/1996; 1 momentti 
muutettu 1917/1998) sisältää säännökset ka-
lastuksenhoitomaksun ja viehekalastusmak-
sun suuruudesta sekä maksujen korottamises-
ta. Kalastuksenhoitomaksu on 90 markkaa 
kalenterivuodessa tai 25 markkaa kultakin 
seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta. 
Läänikohtainen viehekalastusmaksu on 150 
markkaa kalenterivuodelta tai 35 markkaa 
seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta. 
Maa- ja metsätalousministeriö perii edellä 
tarkoitetut maksut elinkustannusindeksiä vas-
taavasti korotettuina. Korotus tehdään täysin 
kymmenin markoin. 

Kalastuslain 89 a §:n (1045/1996) mukaan 
viehekalastusmaksuina kertyneet varat jae-
taan, valtiolle maksujen kannosta ja varojen 
jakamisesta aiheutuneilla kuluilla vähennet-
tynä, kalenterivuosittain jälkikäteen kalavesi-
en omistajille korvauksena heidän omistami-
ensa kalavesien käyttämisestä viehekalastuk-
seen.  

Kalastuslain 91 §:n (1355/1993) mukaan 
kalastuksenhoitomaksuina kertyneet varat 
käytetään kalavesien omistajille kalavesien 
käytöstä maksettaviin korvauksiin, kalas-
tusaluetoiminnan ja kalastusalan järjestöjen 
toiminnasta, kalatalouden edistämisestä sekä 
valtiolle maksun kannosta aiheutuvien meno-
jen maksamiseen. 

Kalastuslain 89 a § sisältää säännökset vie-
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hekalastusmaksujen ja 91 § kalastuksenhoi-
tomaksujen jakamatta jättämisestä. Maksuja 
ei jaeta vesialueen omistajalle, jos hänelle tu-
leva määrä olisi enintään 200 markkaa. Tältä 
osin maksut annetaan asianomaiselle kalas-
tusalueelle. 

 
Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupa-

maksusta (616/1993) 
 
Riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksus-

ta annetun lain 1 §:n mukaan metsästyksen-
johtajan sekä jokaisen metsästystä harjoitta-
van on metsästysvuosittain suoritettava valti-
olle riistanhoitomaksu. 

Pykälän 2 momentissa säädetään riistan-
hoitomaksun enimmäismäärästä. Maksun 
suuruus on enintään 300 markkaa metsästys-
vuodelta. Maksun suuruudesta päättää val-
tioneuvosto.  

Lain 4 §:n mukaan hirvieläinten metsäs-
tyksessä on pyyntiluvan saajan maksettava 
kultakin kaadetulta hirvieläimeltä pyyntilu-
pamaksu. Maksun suuruus on enintään 800 
markkaa, ja maksun vahvistaa valtioneuvos-
to. 

  
2.  Ehdotetut  muutokset  

Kalastuslaissa ja riistanhoitomaksusta ja 
pyyntilupamaksusta annetussa laissa säädetyt 
lupa- ja muut maksut ehdotetaan muutetta-
vaksi euroiksi käyttäen muuntokerrointa 
5,94573. Maksut ja maksujen enimmäismää-
rät ehdotetaan kuitenkin pyöristettäväksi täy-
siin euroihin maksuliikenteen helpottamisek-
si.  

 
Kalastuslaki 
 
Nykyinen kalenterivuodelta maksettava 90 

markan suuruinen kalastuksenhoitomaksu 
olisi euroiksi muutettuna kalenterivuodelta 
15,14 euroa ja seitsemän vuorokauden kalas-
tusjaksolta maksettava 25 markan suuruinen 
kalastuksenhoitomaksu olisi 4,20 euroa. 
Maksut ehdotetaan pyöristettäviksi siten, että 
kalastuksenhoitomaksua perittäisiin 15 euroa 
kalenterivuodelta ja 5 euroa seitsemän vuo-
rokauden kalastusjaksolta. 

Läänikohtainen kalenterivuodelta makset-
tava 150 markan suuruinen viehekalastus-

maksu olisi euroiksi muunnettuna 25,23 eu-
roa ja seitsemän vuorokauden kalastusjaksol-
ta maksettava 35 markan viehekalastusmaksu 
5,89 euroa.  

Kalenterivuodelta maksettavaa viehekalas-
tusmaksua ehdotetaan tässä yhteydessä koro-
tettavaksi vajaalla kahdella eurolla eli 27 eu-
roksi. Korotukseen sisältyy elinkustannusin-
deksin kohoamisen mukaista indeksitarkis-
tusta 1,68 euroa (10 mk) ja muuta korotusta 9 
senttiä (54 p).  

Seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta 
maksettavaa viehekalastusmaksua ehdotetaan 
korotettavaksi 0,11 euroa (65 p), jolloin mak-
sun suuruudeksi tulisi 6 euroa. Tähän mak-
suun ei voida tehdä indeksikorotusta, koska 
10 markan korotusraja ei täyty. 

Kalastuslain 88 §:n 3 momentissa tarkoitet-
tu elinkustannusindeksin kohoamisen vuoksi 
tehtävä maksujen tarkistus ehdotetaan myö-
hemmin tehtäväksi täyden kahden euron 
tarkkuudella. 

Myöhemmät indeksikorotukset tekisi maa- 
ja metsätalousministeriö kalastuslain 88 §:n 3 
momentin nojalla. 

Viehekalastusmaksuina kertyneet varat jae-
taan vesialueiden omistajille. Heille jaetaan 
myös osa kalastuksenhoitomaksuna kertyvis-
tä varoista. Jos vesialueen omistajalle jaetta-
va määrä olisi enintään 200 markkaa, se jae-
taan kalastusalueelle. Kalastuslakia ehdote-
taan muutettavaksi vesialueiden omistajille 
maksettavien lain 89 a ja 91 §:ssä tarkoitettu-
jen maksujen osalta siten, että varoja ei jaeta 
vesialueen omistajalle, vaan kalastusalueelle, 
jos jaettavien varojen määrä olisi enintään 30 
euroa. Raja on 21,61 markkaa aikaisempaa 
alempi. Vesialueen käytöstä vesialueen omis-
tajille jaettava korvaus kohoaisi siten hieman 
ja vastaavasti kalastusalueille menevä osuus 
pienenisi. 

 
Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupa-

maksusta 
 
Riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksus-

ta annettu laki sisältää ainoastaan riistanhoi-
tomaksun ja hirvieläimen pyyntilupamaksun 
enimmäismäärät. Valtioneuvosto määrää pe-
rittävien maksujen suuruuden laissa säädetty-
jen enimmäismäärien rajoissa. Riistanhoito-
maksun enimmäismääräksi ehdotetaan 50 eu-
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roa, joka on 2,71 markkaa nykyistä 300 mar-
kan määrää pienempi.  

Pyyntilupamaksun enimmäismääräksi eh-
dotetaan 135 euroa, joka on 2,67 markkaa 
suurempi kuin nykyinen 800 markan yläraja. 
 
3.  Esityksen vaikutukset  

Kalastuslaki 
 

Viehekalastusmaksuina kertyvät tulot mer-
kitään valtion talousarvion momentille 
12.30.36 Viehekalastusmaksut. Vastaava me-
noerä tulee otettavaksi talousarvion momen-
tille 30.41.52 Tenojoen kalastuslupamaksut 
ja viehekalastusmaksut (arviomääräraha).  

Vuonna 2002 kalenterivuodelta maksetta-
via viehekalastusmaksuja arvioidaan kerty-
vän 65 000 kpl ja seitsemän vuorokauden ka-
lastusjaksoilta 30 000 kpl. Mikäli viehekalas-
tusmaksun suuruus säilyisi nykyisellään (150 
markkaa/vuosi tai 35 markkaa/7 vuorokaut-
ta), kertyvien maksujen määrä olisi vuonna 
2002 noin 1 816 650 euroa (noin 10 800 000 
markkaa). Viehekalastusmaksuissa on kui-
tenkin otettava huomioon elinkustannusin-
deksin nousua vastaava korotus, joka nykyi-
sin tehdään 10 markan tarkkuudella. Tämän 
korotuksen huomioon ottaen viehekalastus-
maksuja arvioidaan vuonna 2002 kertyvän 
noin 1 935 000 euroa (11 504 989 markkaa). 
Kalastuslain 88 §:n muuttamisella toteutetta-
van indeksikorotuksen vaikutus on näin ollen 
119 000 euroa (noin 709 500 markkaa). 

Kalastuksenhoitomaksuja arvioidaan ker-
tyvän valtion talousarvion tulomomentille 
12.30.37 Kalastuksenhoitomaksut yhteensä 
noin 4 835 000 euroa (28 747 605 markkaa) 
vuonna 2002. Vastaava menoerä sisältyy 
momentille 30.41.51 Kalatalouden edistä-
minen (siirtomääräraha 2 v). 

Kalastuslain 90 §:n mukaan valtion talous-
arvioon on vuosittain otettava kalatalouden 
edistämiseen määräraha, joka vastaa ainakin 
sitä määrää, mikä kolmen edellisen vuoden 
aikana kalastuksenhoitomaksun suorittanei-
den henkilöiden keskimääräisen lukumäärän 
perusteella kalastuksenhoitomaksuina kertyi-
si. 

Kalastuksenhoitomaksun suorittaneiden 
henkilöiden keskimääräinen lukumäärä vuo-
sina 1998—2000 oli 316 563. Lisäksi kalas-

tuksenhoitomaksun seitsemältä vuorokaudel-
ta maksaneita oli keskimäärin 16 411 henki-
löä. Nykyisillä 90 markan (15,14 euroa) ja 25 
markan (4,20 euroa) suuruisilla kalastuksen-
hoitomaksuilla momentille 30.41.51 tulisi ot-
taa 4 860 800 euron (28 901 000 markan) 
määräraha. Kalastuksenhoitomaksujen ehdo-
tetusta pyöristyksestä (15 euroa ja 5 euroa) 
johtuen kalastuksenhoitomaksuja kertyy hie-
man vähemmän, minkä vuoksi menomomen-
tille otettava määrä on 29 800 euroa (177 000 
markkaa) edellä tarkoitettua pienempi eli 
menomomentille otettaisiin 4 831 000 euroa 
(28 723 822 markkaa).  

 
Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamak-
susta 

 
Riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksus-

ta annetun lain 1 ja 4 §:n muutoksella ehdote-
taan vähäisessä määrin tarkistettavaksi niitä 
rajoja, joiden puitteissa valtioneuvosto voi 
korottaa riistanhoitomaksua ja pyyntilupa-
maksua. Muutoksella ei ole välitöntä vaiku-
tusta valtion talousarvioon. Vaikutuksia val-
tion talousarvioon syntyy vasta silloin, kun 
valtioneuvosto katsoo maksujen korottami-
sen tarpeelliseksi esimerkiksi hirvieläinten 
aiheuttamien metsävahinkojen korvaamisek-
si. 

 
Yhteenveto 

 
Ehdotetut muutokset ovat kalastuslaissa 

tarkoitettu indeksikorotus mukaan lukien lä-
hinnä teknisluonteisia ja ne on tehty kustan-
nusneutraalilta pohjalta. Sen vuoksi ehdotetut 
muutokset eivät vaikuta merkittävästi julki-
seen tai yksityiseen talouteen. 
 
4.  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu maa- ja metsätalous-
ministeriössä virkatyönä. 
 
5.  Voimaantulo 

Neuvoston asetuksen N:o 974/98  1 artik-
lan mukaan euron käyttöön ottamiselle ase-
tettu siirtymäkausi päättyy 31 päivänä joulu-
kuuta 2001. Tämän vuoksi ehdotetaan, että 
lait tulevat voimaan vuoden 2002 alusta luki-
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en. Lakien täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimiin voitaisiin kuitenkin ryhtyä jo ennen 
lakien voimaantuloa. Lain täytäntöön pane-
minen edellyttää muun muassa maksurekiste-
rien korjaamista sekä maksulippujen paina-
tusta ja postittamista. 

6.     Yhteys valt ion ta lousarvioon 

Esitys liittyy vuoden 2002 valtion talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdo-
tukset:  

1. 
Laki 

kalastuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 16 päivänä huhtikuuta 1982 annetun kalastuslain (286/1982) 88 §, 89 a §:n 2 

momentti ja 91 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 88 § laissa 1045/1996 ja laissa 1017/1998, 89 a §:n 2 momentti 

mainitussa laissa 1045/1996 ja 91 §:n 2 momentti laissa 1355/1993, seuraavasti: 
 

88 § 
Jokaisen kalan tai ravun pyyntiä harjoitta-

van henkilön tulee suorittaa valtiolle kalas-
tuksenhoitomaksu. Kalastuksenhoitomaksu 
on 15 euroa kalenterivuodelta tai viisi euroa 
kultakin enintään seitsemän vuorokauden ka-
lastusjaksolta. Kalastuksenhoitomaksua ei 
kuitenkaan peritä alle 18-vuotiaalta eikä 65 
vuotta täyttäneeltä eikä henkilöltä, joka har-
joittaa onkimista tai pilkkimistä. Onkimisena 
pidetään sellaista kalastusta, jota harjoitetaan 
vavalla ilman heittokalastukseen soveltuvaa 
kelaa ja jossa vapa tai siima on onkijan kä-
dessä tai käden ulottuvilla eikä vieheenä ole 
pilkki, uistin, perho tai muu keinotekoinen 
laite. Pilkkimisenä pidetään kalastusta sii-
maan kiinnitetyllä pystysuunnassa liikutelta-
valla pilkillä, siimaa kädessä pitäen tai lyhy-
ehköä heittokalastukseen soveltumatonta va-
paa käyttäen. 

Jokaisen 8 §:n 1 momentissa tarkoitettua 
viehekalastusta harjoittavan henkilön on suo-
ritettava valtiolle vuosittain viehekalastus-
maksu. Viehekalastusmaksu on 27 euroa ka-
lenterivuodelta tai kuusi euroa seitsemän 
vuorokauden kalastusjaksolta kunkin sellai-
sen läänin osalta, jonka alueella henkilö har-
joittaa sanottua viehekalastusta. Viehekalas-
tusmaksua ei kuitenkaan peritä alle 18-
vuotiaalta eikä 65 vuotta täyttäneeltä henki-

löltä eikä myöskään viehekalastuksesta, jota 
harjoitetaan yleisellä vesialueella. 

Maa- ja metsätalousministeriö perii tässä 
pykälässä tarkoitetut maksut elinkustan-
nusindeksin nousua vastaavasti tarkistettuina. 
Tarkistus tehdään kahden täyden euron tark-
kuudella. 

 
 89 a § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos vesialueen omistajalle 1 momentin mu-

kaan tuleva määrä olisi enintään 30 euroa, 
varoja ei jaeta omistajalle, vaan asianomai-
selle kalastusalueelle. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

91 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos vesialueen omistajalle 1 momentin mu-
kaan tuleva määrä olisi enintään 30 euroa, 
varoja ei jaeta omistajalle vaan annetaan asi-
anomaiselle kalastusalueelle. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2002. 
Ennen tämän lain voimaan tuloa voidaan 

ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

————— 
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2.  

Laki 

riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetun 

lain (616/1993) 1 §:n 2 momentti ja 4 §:n 2 momentti seuraavasti: 
 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Riistanhoitomaksun vahvistaa valtioneu-
vosto, ja maksu on enintään 50 euroa metsäs-
tysvuodelta. 

4 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Pyyntilupamaksun suuruus on enintään 135 
euroa, ja maksun vahvistaa valtioneuvosto. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2002. 
Ennen tämän lain voimaan tuloa voidaan 

ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

————— 

Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2001 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Ministeri Sinikka Mönkäre 



 HE 120/2001 vp  
  
   

 

6 

Liite 

Rinnakkaistekstit 

1. 

Laki 

kalastuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 16 päivänä huhtikuuta 1982 annetun kalastuslain (286/1982) 88 §, 89 a §:n 2 

momentti ja 91 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 88 § laissa 1045/1996 ja laissa 1017/1998, 89 a §:n 2 momentti 

mainitussa laissa 1045/1996 ja 91 §:n 2 momentti laissa 1355/1993, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

88 § 
Jokaisen kalan tai ravun pyyntiä harjoitta-

van henkilön tulee suorittaa valtiolle kalas-
tuksenhoitomaksu. Kalastuksenhoitomaksu 
on 90 markkaa kalenterivuodelta tai 25 
markkaa kultakin enintään seitsemän vuo-
rokauden kalastusjaksolta. Kalastuksenhoi-
tomaksua ei kuitenkaan peritä alle 18-
vuotiaalta eikä 65 vuotta täyttäneeltä eikä 
henkilöltä, joka harjoittaa onkimista tai 
pilkkimistä. Onkimisena pidetään sellaista 
kalastusta, jota harjoitetaan vavalla ilman 
heittokalastukseen soveltuvaa kelaa ja jossa 
vapa tai siima on onkijan kädessä tai käden 
ulottuvilla eikä vieheenä ole pilkki, uistin, 
perho tai muu keinotekoinen laite. Pilkki-
misenä pidetään kalastusta siimaan kiinnite-
tyllä pystysuunnassa liikuteltavalla pilkillä, 
siimaa kädessä pitäen tai lyhyehköä heitto-
kalastukseen soveltumatonta vapaa käyttä-
en. 

Jokaisen 8 §:n 1 momentissa tarkoitettua 
viehekalastusta harjoittavan henkilön on 
suoritettava valtiolle vuosittain viehekalas-
tusmaksu. Viehekalastusmaksu on 150 
markkaa kalenterivuodelta tai 35 markkaa 
seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta 
kunkin sellaisen läänin osalta, jonka alueel-
la henkilö harjoittaa sanottua viehekalastus-
ta. Viehekalastusmaksua ei kuitenkaan peri-
tä alle 18-vuotiaalta eikä 65 vuotta täyttä-
neeltä henkilöltä eikä myöskään viehekalas-
tuksesta, jota harjoitetaan yleisellä vesialu- 

 
Ehdotus 
 

88 § 
Jokaisen kalan tai ravun pyyntiä harjoitta-

van henkilön tulee suorittaa valtiolle kalas-
tuksenhoitomaksu. Kalastuksenhoitomaksu 
on 15 euroa kalenterivuodelta tai viisi eu-
roa kultakin enintään seitsemän vuorokau-
den kalastusjaksolta. Kalastuksenhoitomak-
sua ei kuitenkaan peritä alle 18-vuotiaalta 
eikä 65 vuotta täyttäneeltä eikä henkilöltä, 
joka harjoittaa onkimista tai pilkkimistä. 
Onkimisena pidetään sellaista kalastusta, 
jota harjoitetaan vavalla ilman heittokalas-
tukseen soveltuvaa kelaa ja jossa vapa tai 
siima on onkijan kädessä tai käden ulottu-
villa eikä vieheenä ole pilkki, uistin, perho 
tai muu keinotekoinen laite. Pilkkimisenä 
pidetään kalastusta siimaan kiinnitetyllä 
pystysuunnassa liikuteltavalla pilkillä, sii-
maa kädessä pitäen tai lyhyehköä heittoka-
lastukseen soveltumatonta vapaa käyttäen. 

 
Jokaisen 8 §:n 1 momentissa tarkoitettua 

viehekalastusta harjoittavan henkilön on 
suoritettava valtiolle vuosittain viehekalas-
tusmaksu. Viehekalastusmaksu on 27 euroa 
kalenterivuodelta tai kuusi euroa seitsemän 
vuorokauden kalastusjaksolta kunkin sellai-
sen läänin osalta, jonka alueella henkilö 
harjoittaa sanottua viehekalastusta. Viehe-
kalastusmaksua ei kuitenkaan peritä alle 18-
vuotiaalta eikä 65 vuotta täyttäneeltä henki-
löltä eikä myöskään viehekalastuksesta, jota 
harjoitetaan yleisellä vesialueella. 
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Voimassa oleva laki 

 
eella. 

Maa- ja metsätalousministeriö perii tässä 
pykälässä tarkoitetut maksut elinkustan-
nusindeksin nousua vastaavasti tarkistettui-
na. Tarkistus tehdään täysin kymmenin 
markoin. 
 

 
Ehdotus 
 
 
Maa- ja metsätalousministeriö perii tässä 

pykälässä tarkoitetut maksut elinkustan-
nusindeksin nousua vastaavasti tarkistettui-
na. Tarkistus tehdään kahden täyden euron 
tarkkuudella. 
 

 
89 a § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos vesialueen omistajalle 1 momentin 

mukaan tuleva määrä olisi enintään 200 
markkaa, varoja ei jaeta omistajalle, vaan 
asianomaiselle kalastusalueelle. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos vesialueen omistajalle 1 momentin 

mukaan tuleva määrä olisi enintään 30 eu-
roa, varoja ei jaeta omistajalle, vaan asian-
omaiselle kalastusalueelle. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
91 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos vesialueen omistajalle 1 momentin 

mukaan tuleva määrä olisi enintään 200 
markkaa, varoja ei jaeta omistajalle vaan 
annetaan asianomaiselle kalastusalueelle. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos vesialueen omistajalle 1 momentin 

mukaan tuleva määrä olisi enintään 30 eu-
roa, varoja ei jaeta omistajalle vaan anne-
taan asianomaiselle kalastusalueelle. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2002. 
Ennen tämän lain voimaan tuloa voidaan 

ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

——— 
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2. 

Laki 

riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetun 

lain (616/1993) 1 §:n 2 momentti ja 4 §:n 2 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 
1 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Riistanhoitomaksun vahvistaa valtioneu-

vosto, ja maksu on enintään 300 markkaa 
metsästysvuodelta. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Riistanhoitomaksun vahvistaa valtioneu-

vosto, ja maksu on enintään 50 euroa met-
sästysvuodelta. 

 
4 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Pyyntilupamaksun suuruus on enintään 

800 markkaa, ja maksun vahvistaa valtio-
neuvosto. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Pyyntilupamaksun suuruus on enintään 

135 euroa, ja maksun vahvistaa valtioneu-
vosto. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2002. 
Ennen tämän lain voimaan tuloa voidaan 

ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

——— 
 


