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Maa- ja metsätalousministeriön asetus
kaupallisista kalastajista
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kalastuslain (379/2015)
87 §:n 2 momentin, 88 §:n 5 momentin ja 90 §:n 3 momentin nojalla:
1§
Rekisteröintihakemus
Kaupalliseksi kalastajaksi rekisteröimistä haetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta kirjallisesti. Hakemuksen tulee olla hakijan asianmukaisesti allekirjoittama ja
siinä on oltava kaupallista kalastustoimintaa harjoittavasta toimijasta seuraavat tiedot:
1) nimi ja henkilö-, yritys- tai yhteisötunnus;
2) äidinkieli;
3) koti- tai asuinpaikka;
4) osoite- ja muut yhteystiedot, oikeushenkilöstä myös edustajan nimi ja yhteystiedot;
5) harjoittaako toimija kaupallista kalastusta merellä vai sisävesillä;
6) kumpaan kalastuslain (379/2015) 88 §:n 1 momentissa tarkoitetuista ryhmistä toimija haluaa rekisteröityä; sekä
7) haettavan rekisteröintiajan pituus, jos se on lyhyempi kuin kolme vuotta.
Jos toimija haluaa rekisteröityä kaupallisten kalastajien ryhmään I, hakemukseen on liitettävä otteet vahvistetuista tilinpäätöksistä tai sitä vastaavista asiakirjoista, joista ilmenee
tiedot toimijan itse pyytämän ja toimijan lukuun pyydetyn saaliin tai siitä jalostettujen kalastustuotteiden myynnistä kertyneestä liikevaihdosta kolmelta viimeksi kuluneelta tilikaudelta, tai tarvittaessa kalastuslain 88 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu suunnitelma.
2§
Suunnitelma
Kalastuslain 88 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa suunnitelmassa on selostettava suunnitellun kalastus- ja jalostustoiminnan luonne ja laajuus. Suunnitelmasta on selvittävä, kuinka monta henkilöä osallistuu kalastus- tai jalostustoimintaan, minkälaisella kalastusaluksella ja millä pyydystyypillä kalastustoimintaa harjoitetaan sekä toimijan oikeudet ja luvat harjoittaa kalastustoimintaa aiotulla kalastusalueella. Jalostustoiminnan osalta
selostetaan, minkälaisissa tiloissa jalostus tapahtuu ja minkälaisia välineitä siinä käytetään. Suunnitelmassa tulee olla myös selostus siitä, miten saalis tai siitä jalostetut kalastustuotteet myydään, ja laskelma kuluvan ja kolmen seuraavan tilikauden arvioidusta liikevaihdosta.
Toimija, joka on ollut kirjanpitovelvollinen tämän asetuksen voimaantullessa niin lyhyen aikaa, että toiminnasta ei ole esitettävissä tarvittavia liikevaihtotietoja kolmelta pe-
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rättäiseltä tilikaudelta, liittää suunnitelmaan otteet vahvistetuista tilinpäätöksistä tai sitä
vastaavista asiakirjoista, joista selviää toimijan itse pyytämän ja toimijan lukuun pyydetyn
saaliin tai siitä jalostettujen kalastustuotteiden myynnistä kertynyt liikevaihto tilikausittain siltä ajalta, jonka hän on ollut kirjanpitovelvollinen.
3§
Päätös rekisteröinnistä
Rekisteröintipäätöksessä vahvistetaan, mistä ajankohdasta lukien toimija on rekisteröity kaupalliseksi kalastajaksi, milloin rekisteröinnin voimassa olo päättyy ja kumpaan kaupallisten kalastajien ryhmään toimija on sijoitettu. Edellä mainitut tiedot ovat myös kalastuslain 89 §:n 1 momentissa tarkoitetussa todistuksessa.
Toimija rekisteröidään kaupallisten kalastajien ryhmään II, jos hänen toimittamistaan
liikevaihtotiedoista ei selviä, että kalastuslain 88 §:n 2 momentin 1 kohdassa säädetty liikevaihtoa koskeva edellytys täyttyy, tai hänen toimittamaansa kalastuslain 88 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettua suunnitelmaa ei hyväksytä. Jos hakijan toimittamista tiedoista ilmenee, että jokin viimeksi kuluneista kolmesta tilikaudesta on ollut lyhyempi tai
pidempi kuin 12 kuukautta, kyseessä olevan tilikauden liikevaihtona pidetään määrää,
joka saadaan, kun tilikauden liikevaihto kerrotaan luvulla 12 ja jaetaan tilikauden kuukausien lukumäärällä. Kuukausiksi lasketaan täydet kuukaudet.
4§
Sisävesillä saatujen saaliiden ilmoittaminen
Kalastuslain 90 §:n 1 momentissa tarkoitettuun kalastuspäiväkirjaan kirjataan saatujen
saaliiden kilomäärät kalastuspäivittäin, kalalajeittain ja pyydyksittäin sekä kalastuksen
harjoittamisalue niin, että siitä selviää vesialue joen, järven ja suurissa järvissä järvenselän
tarkkuudella. Rapusaalis kirjataan kappaleittain. Eri pyydyksistä saatujen saaliiden kalalajikohtaiset kilomäärät voidaan arvioida. Pyydyksistä kirjataan pyydysten määrä, koko ja
pyyntiaika. Kaupallinen kalastaja laatii kalastuspäiväkirjaan kirjattujen tietojen perusteella kalenterikuukausikohtaisesti Luonnonvarakeskuksen vahvistamalla lomakkeella saalisilmoituksen edellisen vuoden saaliistaan ja toimittaa sen helmikuun loppuun mennessä
Luonnonvarakeskukselle.
5§
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.
Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2015
Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

Neuvotteleva virkamies Orian Bondestam
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Liite
Pohjoissaamenkielinen käännös

Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahus
gávppálaš bivdiin

Eana- ja meahccedoalloministeriija mearrádusa mielde mearriduvvo guolástanlága
(379/2015) 87 §:a 2 momeantta, 88 §:a 5 momeantta ja 90 §:a 3 momeantta vuođul:
1§
Sisačálihanohcamuš
Gávppálaš bivdin sisačáliheapmi ohccojuvvo ELY-guovddážis čálalaččat. Ohcamuša galgá
ohcci ieš vuolláičállit áššáigullevaš vuogi mielde ja das galget leat mielde gávppálaš bivdodoaibmis čuovvovaš dieđut:
1) namma ja persovdna-, fitnodat- dahje searvvušdovddaldat;
2) eatnigiella;
3) ruovttu- dahje ássanbáiki;
4) čujuhus- ja eará oktavuođadieđut, juridihkalaš persovnnas maiddái ovddasteaddji namma
ja oktavuođadieđut;
5) bargágo doaibmi gávppálaš bivdduin mearas vai sisčáziin;
6) goabbái guolástanlága (379/2015) 88 §:a 1 momeanttas oaivvilduvvon joavkkuin doaibmi
háliida iežas sisačálihit; ja
7) ohcanvuloš registrerenáiggi guhkkodat, jos dat lea vuollel golbma jagi.
Jos doaibmi háliida sisačálihit iežas gávppálaš bivdiid jovkui I, de ohcamuššii galgá laktit
váldosiid nannejuvvon ruhtadoalloloahpahemiin dahje daid vástideaddji áššegirjjiin, main
bohtet ovdan dieđut doaibmi iežas bivdin ja sutnje bivdojuvvon sállaša dahje das ovddosdikšojuvvon guolástanbuktagiid vuovdimis čoggon gávpejorus golmma maŋimuš ruhtadoallobajis. Dárbbu mielde galgá laktit guolástanlága 88 §:a 2 momeantta 2 čuoggás oaivvilduvvon
plána.
2§
Plána
Guolástanlága 88 §:a 2 momeantta 2 čuoggás oaivvilduvvon plánas galgá čilget plánejuvvon
bivdo- ja ovddosdikšundoaimma iešlági ja viidodaga. Plánas galgá čielgat, gallis oassálastet
bivdo- dahje ovddosdikšundoibmii, makkár bivdofatnasiin ja makkár bivdosiin bivdojuvvo
jurddašuvvon bivdoguovllus. Dasa lassin galget čilgejuvvot doaibmi vuoigatvuođat ja lobit
bivdit jurddašuvvon bivdoguovllus. Ovddosdikšundoaimma hárrái čilgejuvvo, makkár lanjain
ovddosdikšun dáhpáhuvvá ja makkár bargoneavvut das adnojuvvojit. Plánas galgá leat mielde
maiddái čilgehus das, mo sálaš dahje das ovddosdikšojuvvon guolástanbuktagat vuvdojuvvojit, ja rehketárvvoštallan vássi ja golmma čuovvovaš ruhtadoallobaji árvvoštallon gávpejorus.
Doaibmi, guhte lea leamaš ruhtadoallogeatnegas dán ásahusa fápmui boađedettiin dan mađe
oanehis áiggi ahte ii sáhte čájehit iežas doaimmas dárbbašlaš dieđuid gávpejorus golmma
maŋimuš ruhtadoallobajis, laktá plánii váldosiid nannejuvvon ruhtadoalloloahpahemiin dahje
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daid vástideaddji áššegirjjiin. Dain čielgá dasto doaibmi iežas bivdin dahje sutnje bivdojuvvon
sállaša ja das ovddosdikšojuvvon guolástanbuktagiid vuovdimis čoggon gávpejorru dan áiggis, mas son lea leamaš ruhtadoallogeatnegas.
3§
Mearrádus sisačáliheamis
Sisačálihanmearrádusas nannejuvvo, man áigemeari rájes doaibmi lea sisačálihuvvon
gávppálaš bivdin, goas sisačáliheami gustonáigi nohká ja goappá gávppálaš bivdiid jovkui doaibmi lea biddjojuvvon. Ovdalis namuhuvvon dieđut leat maiddái guolástanlága 89 §:a 1 momeanttas oaivvilduvvon duođaštusas.
Doaibmi sisačálihuvvo gávppálaš bivdiid jovkui II, jos su doaimmahan gávpejorrodieđuin ii
čielgga ahte guolástanlága 88 §:a 2 momeantta 1 čuoggás mearriduvvon gávpejorroeaktu ollašuvvá. Ná meannuduvvo maiddái dalle, jos su doaimmahan, guolástanlága 88 §:a 2 momeantta 2 čuoggás oaivvilduvvon plána ii dohkkehuvvo. Jos ohcci doaimmahan dieđuin čielgá
ahte maŋimuš golmma ruhtadoallobajis muhtun lea leat oanehet dahje guhkit go 12 mánotbaji,
de guoskevaš ruhtadoallobaji gávpejorrun adnojuvvo dat mearri, mii fidnejuvvo go ruhtadoallobaji gávpejorru gerdojuvvo loguin 12 ja juhkkojuvvo ruhtadoallobaji mánotbajiid meriin.
Mánotbadjin lohkkojuvvojit dievas mánotbajit.
4§
Sisčáziin bivdojuvvon sállašiid almmuheapmi
Guolástanlága 90 §:a 1 momeanttas oaivvilduvvon bivdobeaivegirjái merkejuvvojit bivdojuvvon sállašiid kilomearit bivdobeivviid, guollešlájaid ja bivdosiid mielde sihke bivdoguovlu
nu, ahte das čielgá čáhceguovlu joga, jávrri ja stuorra jávrriin jarkŋa dárkilvuođain.
Reabbásálaš merkejuvvo stuhkaid mielde. Sierra bivdosiin fidnejuvvon sállašiid kilomeriid
sáhttá árvvoštallat guollešlájaid mielde. Bivdosiin merkejuvvojit bivdosiid mearri, sturrodat ja
bivdoáigi. Gávppálaš bivdi dahká bivdobeaivegirjái merkejuvvon dieđuid vuođul kaleanddarmánuid mielde Luondduriggodatguovddáža nannen skoviin sálašalmmuhusa ovddit jagi
sállašisttis ja doaimmaha dan guovvamánu loahpa rádjai Luondduriggodatguovddážii.
5§
Fápmuiboahtin
Dát ásahus boahtá fápmui ođđajagemánu 1 beaivve 2016.
Helssegis skábmamánu 23 beaivve 2015

Eanadoallo- ja birasministtar Kimmo Tiilikainen

Ráđđádalli virgeolmmoš Orian Bondestam
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