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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kalastuslain
11 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan kalastuslakia täy-
dennettäväksi siten, että onkimis- ja pilkki-
miskielto ja viehekalastuskielto voidaan mää-
rätä tai mainittua kalastusta rajoittaa määrä-
aikaisesti myös silloin, kun vesialueen omis-
taja tai muu kalastusoikeuden haltija käyttää
aluetta kaupalliseen kalastukseen tai muutoin
erityisiin kalastustarkoituksiin. Kalastuskiel-
lon tai kalastusrajoituksen määräämisen edel-
lytyksenä olisi näissä tilanteissa erityisesti se,

että kalaveteen tehdään huomattavia kalan tai
ravun istutuksia kalastustoiminnan harjoitta-
mista varten. Kalastuskielto voisi perustua
myös muihin kala- tai rapukannan turvaami-
seen liittyviin erityisiin syihin tai kalatalou-
dellisen tutkimuksen tarpeisiin.

Laki on tarkoitettu tulevaksi voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen, kun se on hy-
väksytty ja vahvistettu.

—————

PERUSTELUT

1. Nykyt i la

Kalastuslain (286/1982) perusperiaatteena
on, että kalastusta harjoitettaessa pyritään ve-
sialueiden mahdollisimman suureen pysy-
vään tuottavuuteen. Kalastuslaki velvoittaa
vesialueen omistajan huolehtimaan erityisesti
siitä, että kalakantaa käytetään hyväksi järki-
peräisesti ja ottaen huomioon kalataloudelli-
set näkökohdat. Lisäksi vesialueen omistajan
on huolehdittava kalakannan hoidosta ja li-
säämisestä. Siinä yhteydessä on vältettävä
toimenpiteitä, jotka voivat vaikuttaa vahin-
gollisesti tai haitallisesti luontoon tai sen ta-
sapainoon.

Kalastusoikeuden käyttämisestä päättää ve-
sialueen omistaja, jollei hän ole luovuttanut
tätä oikeutta toiselle tai jollei kalastuslaissa
toisin säädetä.

Kalastuslakiin on vuonna 1993 tehty Eu-
roopan talousalueeseen liittymisen toteutta-
miseksi tarpeelliset tarkistukset. Lain 6 §:n 1
momentin mukaan yleisellä vesialueella me-
ressä ja Suomen kalastusvyöhykkeellä on jo-
kaisella Suomessa vakinaisesti asuvalla Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvan valtion
kansalaisella oikeus harjoittaa kalastusta.
Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tans-

kan kansalaisilla on asuinpaikasta riippumat-
ta oikeus kotitarve- ja virkistyskalastukseen
mainitulla alueella. Kalastuslain 7 §:n 1 mo-
mentissa säädetään yleisellä vesialueella jär-
vessä harjoitettavasta kalastuksesta. Momen-
tin mukaan jokaisella järveen ulottuvassa
kunnassa muutoin kuin tilapäisesti asuvalla
on oikeus harjoittaa kyseisellä alueella kouk-
kukalastusta. Koukkukalastusta ei ole laissa
tarkemmin määritelty. Käytännössä siihen
katsotaan kuuluvan pyynti kaikilla sellaisilla
pyyntivälineillä, joiden pyytävänä osana on
koukku. Koukkupyydyksiä ovat niin ollen
muun muassa onki, pilkki, muu koukullinen
vieheellä varustettu vapakalastusväline sekä
uistin.

Vuonna 1995 Eduskunnassa tehtiin onki-
mista, pilkkimistä ja viehekalastusta koskeva
lakialoite (LA 4/1995 vp), joka johti kalas-
tuslain useiden pykälien muuttamiseen. Mai-
nitulla vuoden 1996 lainmuutoksella onkimi-
sesta ja pilkkimisestä tuli maksutonta yleis-
kalastusoikeutta. Kalastuslain 8 §:n muutok-
sella säädettiin onkimisen ja pilkkimisen
ohella myös viehekalastus yleiskalastusoi-
keudeksi. Viehekalastuksen harjoittaminen
tuli kuitenkin pääsääntöisesti maksulliseksi.

Onkimista, pilkkimistä ja viehekalastusta ei
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saa harjoittaa rajoituksitta. Kalastuslain 88
§:ssä säädetään rajat maksuttomalle onkimi-
selle ja pilkkimiselle. Maksutonta onkiminen
on vain silloin, kun sitä 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.
Pilkkiminen on maksutonta vain silloin, kun
kalastus tapahtuu siimaan kiinnitetyllä pysty-
suunnassa liikuteltavalla pilkillä siimaa kä-
dessä pitäen tai lyhyehköä heittokalastukseen
soveltumatonta vapaa käyttäen.

Yleiskalastusoikeuden nojalla harjoitetta-
van viehekalastuksen määrittely sisältyy ka-
lastuslain 8 §:ään. Viehekalastus läänikoh-
taista maksua vastaan on sallittua yhdellä va-
valla, kelalla ja vieheellä, ja vetouistelu li-
säksi yhdellä painovieheellä tai syvääjällä.

Edellä tarkoitettu onkiminen, pilkkiminen
ja viehekalastus eivät kalastuslain 8 §:n mu-
kaan ole sallittuja lohi- ja siikapitoisten ve-
sistöjen koski- ja virtapaikoissa eikä niillä
vesialueilla, joilla kalastaminen on muun
säännöksen nojalla kielletty. Onginta-, pil-
kintä- ja viehekalastuskilpailuja sekä muita
vastaavia järjestettyjä tilaisuuksia varten on
saatava myös vesialueen omistajan lupa.

Lakialoitteen käsittelyn yhteydessä on tar-
kistettu myös kalastuslain 11 §. Pykälässä
säädetään niistä edellytyksistä, joiden valli-
tessa onkiminen, pilkkiminen ja viehekalas-
tus voidaan kieltää tai niitä rajoittaa. Pykälän
nykyisen 1 momentin mukaan onkimista tai
pilkkimistä tai 9 §:ssä tarkoitettujen lupien
myöntämistä voidaan rajoittaa taikka ne kiel-
tää määräajaksi, jos 1 §:ssä mainitut tavoit-
teet tai erityiset syyt sitä vaativat.

Lakialoitteen johdosta annetussa maa- ja
metsätalousvaliokunnan mietinnössä
(MmVM 9/1996 vp―LA 4/1995 vp) on esi-
tetty, että viehekalastus olisi samojen rajoi-
tusten alainen kuin onkiminen ja pilkkimi-
nenkin. Mietinnössä katsotaan vielä, että eri-
tyinen syy voisi olla esimerkiksi tiettyyn ve-
sialueeseen kohdistuva kyseisen vesialueen
kalakantaan nähden kohtuuttomaksi katsotta-
va kalastuspaine taikka tietyn kalaveden hy-
väksi kaupallisessa tarkoituksessa tehdyt
huomattavat kalanistutukset.

Pykälän 2 momentin teksti ei kuitenkaan

vastaa maa- ja metsätalousvaliokunnan mie-
tinnön perusteluja. Niinpä viehekalastus on
kiellettävä vesialueella, jolla tavanomaista
tehokkaamman kalakannan hoidon tulosten
turvaaminen, petokalakantojen tärkeiden ku-
tualueiden suojeleminen tai liiallisen häirin-
nän estäminen taikka merilintujen pesimisen
turvaaminen pesimäaikana sitä edellyttää.
Kieltoalue voi olla enintään 25 prosenttia ka-
lastusalueen vesipinta-alasta. Viehekalastuk-
sen rajoittamisperusteet poikkeavat näin ol-
len siitä, mitä onkimisen ja pilkkimisen kiel-
tämisen osalta on asiasta säädetty.

2. Oikeuskäytäntö

Oikeuskäytännössä on aiemmin säännön-
mukaisesti katsottu, että kalastuslain 8 §:n
mukainen onkiminen, pilkkiminen ja viehe-
kalastus voidaan kalastuslain 11 §:n nojalla
kieltää rajatulla vesialueella, kuten esimer-
kiksi pienellä järvellä tai lammella, jos vesi-
aluetta käytetään kaupallisessa tarkoituksessa
ja siihen on istutettu kirjolohta, taimenta, nie-
riää tai muuta arvokasta kalalajia ja aluetta
käytetään kaupallisesti kalastus- ja muiden
matkailijoiden sekä myös paikallisten asuk-
kaiden kalastusharrastuksen ylläpitämiseen ja
kalastusharrastuksen edistämiseen, esimer-
kiksi "istuta-ja-ongi -toimintaan".

Korkein hallinto-oikeus on valitusasiassa 6
päivänä helmikuuta 2002 antamallaan pää-
töksellä Dnro 1149/3/00 ottanut aikaisem-
masta oikeuskäytännöstä poikkeavan kannan
kalastuslain 8 ja 11 §:n tulkintaan. Oikeusta-
pauksessa oli kysymys siitä, voiko yhdistys
saada kalastuslain 11 §:ssä tarkoitetun kalas-
tuskiellon kalastuskunnilta virkistyskalastus-
toimintaa varten vuokraamalleen järven lah-
delle, kun alue saatiin sulkea verkolla tai
muulla laitteella ja alueelle oli aikaisempina
vuosina istutettu yli puolet istutusten koko-
naismäärästä kirjolohta sekä lisäksi saimaan-
nieriää, harmaanieriää ja taimenta. Virkistys-
kalastustoiminta perustui vesialueen omista-
jien ja yhdistyksen välisen vuokrasopimuk-
sen ehtoihin sekä siihen, että yhdistys myi
toiminnan rahoittamiseksi alueelle kalastus-
lupia. Luvista kertyneet varat käytettiin uusi-
en kalojen hankintaan.

Korkein hallinto-oikeus on kumonnut lah-
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delle asetetun onkimis-, pilkkimis- ja viehe-
kalastuskiellon perustellen päätöstään muun
muassa sillä, että yhdistyksen kaupallinen
virkistyskalastustoiminta ei palvele kalastus-
lain 1 §:ssä säädettyjä pyrkimyksiä vesialu-
eiden mahdollisimman suuren pysyvän tuot-
tavuuden saavuttamiseksi ja kalakannan li-
säämiseksi, kun istutetut kalat olivat pyynti-
kokoista kirjolohta, joka ei ole Suomen ve-
sistön luontaista lajistoa eikä pysty lisään-
tymään Suomen luonnonvesissä. Istukkaat
tulevat pyydetyksi lyhyen ajan kuluessa. Ka-
loja joudutaan istuttamaan useita kertoja
vuodessa. Suoritetut istutukset palvelevat ka-
lakannan säilyttämistä yhdistyksen harjoit-
taman kaupallisen toiminnan jatkuvuuden
turvaamiseksi. Korkein hallinto-oikeus on
myös katsonut, ettei yhdistyksen harjoittama
kaupallinen virkistyskalastustoiminta ole sel-
lainen erityinen syy, jonka nojalla voidaan
määrätä kalastuslain 11 §:n 1 momentissa
tarkoitettu rajoitus tai kielto. Korkein hallin-
to-oikeus perusteli päätöstään lisäksi sillä, et-
tä tehdyt istutukset eivät olleet tavanomaista
tehokkaampaa kalaveden hoitoa eikä asiassa
sen vuoksi saata olla kysymys tuollaisen hoi-
don turvaamisesta.

3. Nykyt i lan arvio inti

Maassamme on noin 300 sellaista kalastus-
kohdetta, jotka toimivat istuta-ja-ongi -peri-
aatteella. Mainitun kalastustoiminnan tarkoi-
tukset voivat olla peräisin hyvinkin erilaisista
lähtökohdista. Kysymyksessä voi olla kalas-
tusmahdollisuuksien järjestäminen vesialu-
een osakkaille, kalastusseuran tai yhdistyk-
sen jäsenille tai kalastusmahdollisuuksien
tarjoaminen maksua vastaan kalastusmatkai-
lijoille tai muille ulkopuolisille. Toiminnalle
on kuitenkin aina tunnusomaista se, että ka-
lastusmahdollisuuksien järjestäjä pyrkii tur-
vaamaan kalastajalle lähes varman saaliin
runsaiden kalan istutusten avulla.

Istuta-ja-ongi -toiminnan tarjoajista suu-
rimman toimijaryhmän muodostavat käytän-
nössä yhteisten vesialueiden osakaskunnat
(35 %). Muita merkittäviä alan toimijoita
ovat kalastusseurat (21 %), yksityiset yrittäjät
(21 %) ja Metsähallitus (15 %).

Kalastuslain voimassa olevan 11 §:n 1

momentin nojalla voidaan erityisestä syystä
rajoittaa tai kieltää yleiskalastusoikeuteen pe-
rustuva onkiminen ja pilkkiminen määrätyllä
vesialueella. Samalla perusteella ei sen sijaan
voida rajoittaa tai kieltää yleiskalastusoikeu-
teen perustuvaa viehekalastusta, vaikka vie-
hekalastusta pidetään onkimista ja pilkkimis-
tä jonkin verran tehokkaampana kalastusme-
netelmänä varsinkin lohikalojen osalta. Lää-
nikohtaisella luvalla harjoitettua viehekalas-
tusta ei voida kalastuslain nojalla kieltää tai
rajoittaa silloinkaan, kun kysymys on kalas-
tamisesta esimerkiksi kalankasvatukseen tai
kalataloudelliseen tutkimukseen käytettäväs-
sä luonnonravintolammikossa tai pienehkös-
sä lammessa. Viehekalastusmahdollisuus on
kuitenkin alunperin tarkoitettu antaa ainoas-
taan avoimiin luonnonvesiin, ei sen sijaan
luonnonravintolammikoihin tai muille erityi-
seen käyttöön otetuille vesialueille.

4. Esityksen tavoit teet ja ehdote-
tut muutokset

4.1. Yleistä

Yleiskalastusoikeudet antavat kalastus-
mahdollisuuden kaikille onkimisesta, pilkki-
misestä tai viehekalastuksesta kiinnostuneil-
le. Rajoittamattomina niiden käyttö saattaa
kuitenkin aiheuttaa jollakin alueella niin suu-
ren kalastuspaineen, että arvokas kalakanta
heikkenee olennaisesti.

Vesialueen omistaja tai kalastusoikeuden
haltija on voinut ottaa määrätyn vesialueen
johonkin erityiskäyttöön ja on istuttanut tässä
tarkoituksessa vesialueelle pyyntikokoista
järvitaimenta, kirjolohta tai muuta arvokasta
kalalajia. Istutusten tarkoituksena voi olla
esimerkiksi kalastusmatkailun tai kalastus-
harrastuksen edistämiseen, kalastuskilpailu-
jen järjestämiseen tai muuhun vastaavaan
toimintaan liittyvät syyt. Yleiskalastusoikeu-
teen perustuvan viehekalastuksen harjoitta-
minen alueella saattaa tehdä tämän tavoitteen
saavuttamisen mahdottomaksi.

Kalan istutuksia voidaan tehdä myös kala-
taloudellisen tutkimuksen suorittamiseksi.
Näitä istutuksia voidaan tehdä pieniin järviin
ja lampiin, joissa kalakannan seuranta voi-
daan suorittaa tehokkaalla ja mahdollisim-
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man luotettavalla tavalla. Tutkimustarkoituk-
sessa tehdyissä istutuksissa käytetään sekä
arvokkaita että taloudellisesti vähäarvoisem-
pia kalalajeja kulloisenkin tutkimustarpeen
mukaan. Yleiskalastusoikeuden nojalla har-
joitettava kalastus estää tällaisissa tapauksis-
sa tutkimuksen tarkoituksenmukaisen toteut-
tamisen.

Yleiskalastusoikeuksia voidaan toisaalta
käyttää hyvin laajoilla alueilla. Niiden käyt-
töä ei ole tarpeen mahdollistaa siten, että
muut toiminnot kärsivät kohtuuttomasti. Tä-
män vuoksi yleiskalastusoikeuksia tulisi voi-
da rajoittaa tai tarvittaessa kieltää niiden
käyttö määräajaksi kokonaan.

Lakiehdotuksen tavoitteena on rajata yleis-
kalastusoikeuden käyttö pois sellaisilta eri-
tyiskäytössä olevilta alueilta, joilla edellä
tarkoitettuja epäkohtia pääsee syntymään.
Yleiskalastusoikeuden rajoitukset pyritään
samalla yhdenmukaistamaan eri kalastus-
muotojen osalta.

4.2. Ehdotetut muutokset

Tavoitteiden saavuttamiseksi kalastuslain
11 §:n 1 momenttia ehdotetaan tarkistetta-
vaksi siten, että yleiskalastusoikeuden nojalla
harjoitettua onkimista, pilkkimistä ja viehe-
kalastusta voitaisiin lainkohdassa mainituissa
tapauksissa rajoittaa tai ne voitaisiin kieltää
enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Rajoituksen tai kiellon asettaminen voisi
pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaisesti pe-
rustua kalakannan tavanomaista tehokkaam-
paan hoitoon ja hoidon tulosten turvaami-
seen. Kalakannalla tarkoitetaan tässä yhtey-
dessä vesistössä luontaisesti lisääntyvää ka-
lakantaa. Tavanomaista tehokkaampi kalave-
den hoito voi puolestaan sisältää hyvinkin
erilaisia toimenpiteitä, joista kalan istutukset,
kalaston hyvinvointia edistävät kalaveden
hoitotoimet, rauhoitus- ja kutualueiden suoje-
lu ja muut näihin verrattavat toimet ovat sel-
laisia, joilla oikein suoritettuna voidaan mer-
kittävästi vaikuttaa paikallisen kalakannan li-
sääntymiseen ja säilymiseen. Näistä toimen-
piteistä aiheutuu vesialueen omistajalle
yleensä kustannuksia, jotka hänen tulisi saa-
da korvatuksi kalakannan lisääntyvällä tuo-
tolla.

Pykälän 1 momentin 2 kohdassa ehdotetun

mukaisesti myös kalataloudellisen tutkimuk-
sen suorittaminen voisi olla sellainen syy, jo-
ka oikeuttaa rajoittamaan yleiskalastusoikeu-
den käyttämistä. Riista- ja kalatalouden tut-
kimuslaitos suorittaa esimerkiksi kalojen li-
sääntymistä, kasvunopeutta, liikkuvuutta,
terveyttä ja muita kalataloudellisia seikkoja
koskevaa tutkimusta, jonka tulosten varmis-
taminen saattaa joissain tilanteissa edellyttää
luonnonveden tai vesistön määräaikaista rau-
hoittamista.

Pykälän 1 momentin 3 kohdan nojalla voi-
taisiin yleiskalastuskielto määrätä kala- ja ra-
pukannan turvaamiseksi. Kysymyksessä on
vesistön luontainen kala- tai rapukanta, joka
ei enää ole niin hyvässä kunnossa, että sitä
voitaisiin rajoituksitta vähentää. Tässä tilan-
teessa kannan säilyttäminen olisi mahdollista
joko jatkuvilla kalan tai rapujen istutuksilla
taikka kieltämällä pyynti määräajaksi.

Pykälän 1 momentin 4 kohdan nojalla voi-
taisiin turvata kaupallisessa tarkoituksessa
tehtyjen kalan tai ravun istutusten taloudelli-
nen hyödyntäminen. Kaupallisessa tarkoituk-
sessa vesistöön istutetaan usein pyyntikokoi-
sia arvokaloja, kuten järvitaimenta, kirjoloh-
ta, kuhaa ja muita niihin verrattavia kalalaje-
ja. Istukkaat eivät välttämättä kuulu kalave-
den luontaiseen lajistoon ja ne saatetaan pyy-
tää vesistöstä varsin pian. Nämä istutukset
tehdään useimmiten kalastusmatkailijoiden ja
virkistyskalastajien kalastustarpeen tyydyt-
tämiseksi tai kalakerhojen ja kalastusseurojen
jäsenten virkistystarkoituksia varten. Kun os-
tettavat pyyntikokoiset kalat ovat varsin ar-
vokkaita, saisi tällaisissa kalavesissä kalastaa
vain vesialueen omistajan tai kalastusoikeu-
den haltijan luvalla ja hänen määräämäänsä
korvausta vastaan.

Yleiskalastuskielto voi olla tarpeen myös
silloin, kun kalastuskilpailuja ja muuta kalas-
tusharrastusta edistävää toimintaa järjeste-
tään pyyntikokoista kalaa istuttaen ja houkut-
timena käyttäen, mutta ilman taloudellisen
hyödyn tavoittelua. Tällöin on kyse kalastus-
harrastuksen elvyttämiseksi tehtävästä yleis-
hyödyllisestä toiminnasta, joka on riittävä
syy myöntää 4 kohdan nojalla määräaikainen
yleiskalastuskielto tähän toimintaan käytettä-
välle istutetulle vesialueelle.

Pykälän 1 momentin 5 kohdan nojalla
yleiskalastusoikeuden käyttö voitaisiin kiel-
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tää myös liiallisen häirinnän estämiseksi. Lii-
allinen häirintä on tässä tapauksessa ymmär-
rettävä laajasti. Liiallista häirintää voi aiheu-
tua esimerkiksi yleiskalastusoikeuksien käy-
töstä johtuvana melu- ja roskaamishaittana,
petokalojen kutupaikoille suuntautuvana häi-
rintänä sekä lintujen pesinnän ja vesiliiken-
teen häirintänä. Jotta häirintä olisi liiallista,
sen tulee olla myös toistuvaa tai jatkuvaa ja
aiheuttaa ympäristössä negatiivisia seuraa-
muksia.

Kalastusvälineissä ja kalastustavoissa on
viime vuosina tapahtunut nopeassa tahdissa
erilaisia muutoksia, joilla on ollut vaikutuk-
sia saaliin määrään ja laatuun. Varsin toden-
näköistä on, että tämä kehityssuunta jatkuu,
eivätkä muutokset ole ennalta arvattavissa.
Olosuhteiden ja kalastustapojen äkillisesti
muuttuessa voi olla tarpeen, että yleiskalas-
tusoikeuden käyttämistä on paikallisesti ra-
joitettava. Tämän vuoksi pykälän 1 momen-
tin 6 kohtaan ehdotetaan otettavaksi säännös,
jonka mukaan yleiskalastuskielto voitaisiin
määrätä muustakin erityisestä syystä. Syyn
tulee kuitenkin olla verrattavissa 1―5 koh-
dassa tarkoitettuihin syihin.

Ehdotetut rajoitus- ja kieltoperusteet nou-
dattavat pääasiasiassa onkimis- ja pilkkimis-
kieltopäätöksissä aikaisemmin käytännössä
noudatettuja rajoitusperusteita. Ehdotetut ra-
joitusperusteet ovat käytännössä osoittautu-
neet riittäviksi turvaamaan sekä vesialueen
omistajan ja kalastusoikeuden haltijan että
yleiskalastusoikeuden harjoittajan oikeudet.

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi toimivaltaista viranomaista koskevat
säännökset. Yleiskalastusoikeuden rajoitta-
misen tai kieltämisen osalta olisi toimivaltai-
nen viranomainen edelleenkin asianomainen
työvoima- ja elinkeinokeskus. Rajoitusaika
olisi myös entinen eli enintään viisi vuotta
kerrallaan. Työvoima- ja elinkeinokeskus
voisi päättää kalastusrajoituksen tai -kiellon
asettamisesta oma-aloitteisesti, kun se katsoo
rajoituksen tai kiellon tarpeelliseksi. Aloit-
teen kalastusrajoituksen tai -kiellon asettami-
selle voisivat tehdä vesialueen omistaja, muu
kalastusoikeuden haltija sekä yleensäkin sa-
mat tahot, jotka nykyisen lainsäädännön mu-
kaan voivat olla aloitteen tekijöinä. Pykälän
2 momenttiin ehdotetaan sisällytettäväksi
myös valtuudet, joiden nojalla työvoima- ja

elinkeinokeskus voisi asettaa rajoitus- tai
kieltopäätökseen tarpeellisia ehtoja. Näitä eh-
toja voisivat olla muun muassa velvollisuus
istutusten suorittamiseen työvoima- ja elin-
keinokeskuksen tai kalastusalueen valvon-
nassa, istutustietojen ja rajoitusalueen kalas-
tusta koskevien raporttien antaminen sekä
muukin rajoitus- tai kieltoalueen käyttöön ja
päätösehtojen noudattamisen valvontaan liit-
tyvä tarpeellinen tieto.

Rajoitus- ja kieltoalueiden enimmäisala
säilyisi entisellään eli yhteensä enintään 25
prosentissa kunkin kalastusalueen vesipinta-
alasta.

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettä-
väksi kalastusalueen oikeudesta määrätä 1
momentissa tarkoitettu rajoitus tai kielto
enintään kuuden kuukauden ajaksi. Säännös
vastaa nykyistä 3 momenttia. Asiallisesti
momentti on kuitenkin aikaisempaa laajempi
sen vuoksi, että kalastusalue voisi onkimisen
ja pilkkimisen lisäksi rajoittaa myös yleiska-
lastusoikeuden nojalla harjoitettua vieheka-
lastusta enintään kuuden kuukauden ajaksi.
Muutos on tarpeen yleiskalastusoikeuksien
käytön ja käytön rajoituksiin liittyvien me-
nettelyiden yhtenäistämiseksi. Yhtenäistämi-
sen tarpeellisuuteen vaikuttaa erityisesti se,
että viehekalastusta pidetään jossain määrin
tehokkaampana kalastusmuotona kuin onki-
mista ja pilkkimistä. Tilanteissa, joissa kalas-
tusalue voi rajoittaa yleiskalastusoikeuden
nojalla harjoitettua onkimista ja pilkkimistä,
sen tulee voida yhtäläisesti rajoittaa myös
yleiskalastusoikeuden nojalla harjoitettua
viehekalastusta.

Kalastusalue voi myös omasta aloitteestaan
päättää 1 momentissa tarkoitetun kalastus-
kiellon tai rajoituksen asettamisesta määrä-
ajaksi siten kuin 3 momentissa säädetään.
Yleiskalastusoikeuksia koskeva kielto olisi
mahdollinen myös 1 momentin 4 kohdan ta-
pauksissa. Juuri mainitun 4 kohdan tilanteis-
sa omistajan ja muun kalastusoikeuden halti-
jan oikeudet vesialueen hyväksikäyttöön
saattavat kuitenkin tulla tarpeettomasti syr-
jäytetyiksi ulkopuolisten tahojen etuja edis-
tettäessä. Omistajan ja kalastusoikeuden hal-
tijan oikeuksien turvaamiseksi on tämän
vuoksi tarpeen rajoittaa kielto- ja rajoituspää-
tösten antamista kaupallisin tai muin erityis-
perustein siten, että päätös edellyttäisi aina
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vesialueen omistajan tai kalastusoikeuden
haltijan suostumusta. Asiasta ehdotetaan sää-
dettäväksi 11 §:n 4 momentissa.

Käytännössä on esiintynyt tarvetta asetettu-
jen kalastuskieltorajoitusten purkamiseen tai
muuttamiseen. Eräänä syynä tähän on ollut
se, että kiellon hakija haluaa muuttaa istutus-
suunnitelmiaan siten, että toiminta ei enää
vastaa kieltoa tai rajoitusta haettaessa ilmoi-
tettua tilannetta. Kielto tai rajoitus on saatta-
nut tulla tarpeettomaksi myös hakijasta riip-
pumattomista syistä. Näitä syitä voivat olla
muun muassa vesialueella harjoitetun toi-
minnan päättyminen yrittäjän sairauden
vuoksi tai taloudellisista syistä. Laista puut-
tuu kuitenkin selkeä säännös siitä, että rajoi-
tus- tai kieltopäätös voitaisiin tässä ja muissa
vastaavissa tilanteissa muuttaa taikka rajoitus
tai kalastuskielto lakkauttaa. Pykälän 5 mo-
menttiin ehdotetaankin otettavaksi säännös
siitä, että työvoima- ja elinkeinokeskus voi
lakkauttaa rajoituksen tai kiellon tai muuttaa
niiden ehtoja, jos syytä asetetun kiellon tai
rajoituksen säilyttämiselle ei enää ole.

5. Esityksen vaikutukset

5.1. Organisaatiovaikutukset

Kalastuslakiin ehdotetut muutokset selke-
yttävät ja samalla tehostavat työvoima- ja
elinkeinokeskusten päätöksentekoa onkimis-,
pilkkimis- ja viehekalastuskieltoja ja -rajoi-
tuksia koskevissa asioissa. Esityksellä ei ole
muita suoranaisia vaikutuksia valtionhallin-
non organisaatioon.

5.2. Taloudelliset vaikutukset

Esityksen taloudelliset vaikutukset aiheu-
tuvat ensisijaisesti siitä, että pyyntikokoisten
kalojen istutusten turvaaminen vaikuttaa po-
sitiivisesti kalastusmatkailukohteiden sekä
lähikalastuskohteiden säilyttämiseen ja kalas-
tusmatkailun edistämiseen. Esityksestä ai-
heutuu taloudellista hyötyä välillisesti myös
kalan kasvattajille ja kalan kuljetuksia hoita-
ville yrittäjille sen vuoksi, että erityis-
kalastuskohteisiin voidaan edelleenkin istut-
taa kalastavan yleisön suosimia arvokkaita
kalalajeja, kuten esimerkiksi kirjolohta. Yksi-
tyisille yrittäjille koituva taloudellinen hyöty

ei kuitenkaan ole rahallisesti arvioitavissa.
Ehdotetuilla muutoksilla ei ole merkittäviä

taloudellisia vaikutuksia kalastuksen harjoit-
tajille.

5.3. Vaikutukset kansalaisten asemaan

Ehdotetuilla muutoksilla varmistetaan ka-
laveden omistajan tai kalastusoikeuden halti-
jan mahdollisuudet käyttää vesialueitaan tu-
loa tuottavalla tavalla.

Esityksellä ei ole vaikutusta yleiskalastus-
oikeuden nojalla harjoitettuun onkimiseen,
pilkkimiseen ja viehekalastukseen, sillä mai-
nittujen kalastusmuotojen käyttö on alunpe-
rinkin tarkoitettu antaa ainoastaan avoimiin
luonnonvesiin, eikä lainkaan erityiseen käyt-
töön otetuille vesialueille. Kieltojen ja rajoi-
tusten alaisena voisi lisäksi olla entiseen ta-
paan enimmilläänkin vain 25 prosenttia asi-
anomaisen kalastusalueen vesialueista. Käy-
tännössä kiellot ovat koskeneet erittäin pientä
osaa niistä alueista, joilla yleiskalastusoikeu-
det ovat lain mukaan olleet sallittuja.

Pyyntikokoisten kalojen istuttamisella tur-
vataan saalisvarmuus myös taajamien lähei-
syydessä sijaitsevilla lähikalastusalueilla ja
ylläpidetään sekä edistetään nuorison kalas-
tusharrastuksia.

Esityksellä ei ole muita vaikutuksia kansa-
laisten asemaan.

6. Asian valmiste lu

Esitys on valmisteltu maa- ja metsätalous-
ministeriössä virkatyönä. Esityksestä on
pyydetty lausunto maa- ja metsätalousminis-
teriön osastoilta, valtiovarainministeriöltä,
oikeusministeriöltä, ympäristöministeriöltä,
työvoima- ja elinkeinokeskusten kalatalous-
yksiköiltä (11 kpl), Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitokselta, Kalatalouden Keskusliit-
to ry:ltä, Suomen Ammattikalastajaliitto
ry:ltä, Suomen Kalakauppiasliitto ry:ltä,
Suomen Kalamiesten Keskusliitto ry:ltä,
Suomen Kalankasvattajaliitto ry:ltä, Osuus-
kunta Ammattikalastajien tuottajajärjestö
AKTJ:ltä, Saamelaiskäräjiltä ja kolttien luot-
tamusmieheltä. Lausuntoja saatiin kaikkiaan
23 kappaletta.

Lausunnoissa katsottiin yleisesti, että ehdo-
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tettu kalastuslain 11 §:n tarkistus on tarpeel-
linen. Lausunnoissa ehdotetut täsmennykset
on myös otettu mahdollisuuksien mukaan
huomioon asian valmistelussa.

7. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mah-

dollisimman pian sen jälkeen, kun se on hy-
väksytty ja vahvistettu.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnalle hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus:
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Lakiehdotus

1.

Laki

kalastuslain 11 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 16 päivänä huhtikuuta 1982 annetun kalastuslain (286/1982) 11 §, sellaisena kuin

se on laissa 1045/1996, seuraavasti:

11 §
Työvoima- ja elinkeinokeskuksella on oi-

keus määrätyllä vesialueella rajoittaa 8 §:ssä
tarkoitettua onkimista, pilkkimistä ja viehe-
kalastusta sekä 9 §:ssä tarkoitettua lupien
myöntämistä taikka kieltää ne, jos se on tar-
peen:

1) 1 §:ssä mainittujen tavoitteiden tai kala-
kannan tavanomaista tehokkaamman hoidon
tulosten turvaamiseksi;

2) kalataloudellisen tutkimuksen suoritta-
miseksi;

3) kala- tai rapukannan turvaamiseksi;
4) kaupallisessa tai muussa erityisessä tar-

koituksessa tehtyjen kala- tai rapuistutusten
taloudellisen hyödyntämisen turvaamiseksi;

5) liiallisen häirinnän estämiseksi; taikka
6) muusta näihin verrattavasta erityisestä

syystä.
Työvoima- ja elinkeinokeskus voi määrätä

1 momentissa tarkoitetun rajoituksen tai kiel-
lon enintään viideksi vuodeksi kerrallaan jo-
ko omasta aloitteestaan taikka vesialueen
omistajan tai vuokramiehen, ammattikalasta-
jan, kalastusalueen, alueellisen ympäristö-

keskuksen tai sen aloitteesta, jonka etua asia
koskee. Työvoima- ja elinkeinokeskus voi si-
sällyttää rajoitus- tai kieltopäätökseen tar-
peellisiksi katsomiaan ehtoja. Rajoitus- tai
kieltoalueet voivat olla yhteensä enintään 25
prosenttia asianomaisen kalastusalueen vesi-
pinta-alasta.

Kalastusalue voi vesialueen omistajan
pyynnöstä tai omasta aloitteestaan kalaveden
tuoton pienuuden vuoksi tai muusta pätevästä
syystä määrätä 1 momentissa tarkoitetun
kiellon tai rajoituksen enintään kuuden kuu-
kauden ajaksi. Jos kielto tai rajoitus on tar-
peen toistuvasti, määräys on alistettava työ-
voima- ja elinkeinokeskuksen vahvistetta-
vaksi.

Jos kalastuskiellon tai kalastusrajoituksen
hakijana on muu kuin vesialueen omistaja tai
kalastusoikeuden haltija, voidaan kalastus-
kielto tai rajoitus määrätä 1 momentin 4 koh-
dassa säädetyllä perusteella vain vesialueen
omistajan tai kalastusoikeuden haltijan suos-
tumuksella.

Työvoima- ja elinkeinokeskus voi lakkaut-
taa 1 momentissa tarkoitetun rajoituksen tai
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kiellon tai muuttaa sen ehtoja, jos syytä ase-
tetun rajoituksen tai kiellon säilyttämiselle
sellaisenaan ei enää ole.

———

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
200 .

—————

Helsingissä 30 päivänä elokuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen
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Liite
Rinnakkaisteksti

1.

Laki

kalastuslain 11 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 16 päivänä huhtikuuta 1982 annetun kalastuslain (286/1982) 11 § sellaisena kuin

se on laissa 1045/1996, seuraavasti:

Voimassa oleva laki

11 §
Jos 1 §:ssä mainitut tai erityiset syyt vaa-

tivat, on maaseutuelinkeinopiirillä vesialu-
een omistajan tai kalastusalueen pyynnöstä
taikka omasta aloitteestaan oikeus määrätyl-
lä alueella rajoittaa 8 §:ssä tarkoitettua on-
kimista ja pilkkimistä tai 9 §:ssä tarkoitettu-
jen lupien myöntämistä taikka kieltää ne
määräajaksi.

Vesialueella, jolla tavanomaista tehok-
kaamman kalakannan hoidon tulosten tur-
vaaminen, petokalojen tärkeiden kutualuei-
den suojeleminen tai liiallisen häirinnän es-
täminen taikka merilintujen pesimisen tur-
vaaminen pesimäaikana sitä edellyttää,
maaseutuelinkeinopiirin on kiellettävä 8
§:ssä tarkoitettu viehekalastus. Kielto anne-
taan vesialueen omistajan tai kalastusalueen
tai vuokramiehen, ammattikalastajan, alu-
eellisen ympäristökeskuksen tai sen, jonka
etua asia koskee, hakemuksesta taikka maa-
seutuelinkeinopiirin omasta aloitteesta, ja
kielletty alue voi olla kokonaisuudessaan
enintään 25 prosenttia kalastusalueen vesi-
pinta-alasta.

Ehdotus

11 §
Työvoima- ja elinkeinokeskuksella on oi-

keus määrätyllä vesialueella rajoittaa 8
§:ssä tarkoitettua onkimista, pilkkimistä ja
viehekalastusta sekä 9 §:ssä tarkoitettua lu-
pien myöntämistä taikka kieltää ne, jos se
on tarpeen:

1) 1 §:ssä mainittujen tavoitteiden tai ka-
lakannan tavanomaista tehokkaamman hoi-
don tulosten turvaamiseksi;

2) kalataloudellisen tutkimuksen suorit-
tamiseksi;

3) kala- tai rapukannan turvaamiseksi;
4) kaupallisessa tai muussa erityisessä

tarkoituksessa tehtyjen kala- tai rapuistu-
tusten taloudellisen hyödyntämisen turvaa-
miseksi;

5) liiallisen häirinnän estämiseksi; taikka
6) muusta näihin verrattavasta erityisestä

syystä.
Työvoima- ja elinkeinokeskus voi määrätä

1 momentissa tarkoitetun rajoituksen tai
kiellon enintään viideksi vuodeksi kerral-
laan joko omasta aloitteestaan taikka vesi-
alueen omistajan tai vuokramiehen, ammat-
tikalastajan, kalastusalueen, alueellisen
ympäristökeskuksen tai sen aloitteesta, jon-
ka etua asia koskee. Työvoima- ja elinkei-
nokeskus voi sisällyttää rajoitus- tai kielto-
päätökseen tarpeelliseksi katsomiaan ehto-
ja. Rajoitus- tai kieltoalueet voivat olla yh-
teensä enintään 25 prosenttia asianomaisen
kalastusalueen vesipinta-alasta.
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Voimassa oleva laki Ehdotus

Kalastusalue voi vesialueen omistajan
pyynnöstä tai omasta aloitteestaan kalave-
den tuoton pienuuden vuoksi tai muusta pä-
tevästä syystä määrätä 1 momentissa tarkoi-
tetun kiellon tai rajoituksen enintään kuu-
den kuukauden ajaksi. Milloin kielto tai ra-
joitus on tarpeen toistuvasti, määräys on
alistettava maaseutuelinkeinopiirin vahvis-
tettavaksi.

Kalastusalue voi vesialueen omistajan
pyynnöstä tai omasta aloitteestaan kalave-
den tuoton pienuuden vuoksi tai muusta pä-
tevästä syystä määrätä 1 momentissa tarkoi-
tetun kiellon tai rajoituksen enintään kuu-
den kuukauden ajaksi. Jos kielto tai rajoi-
tus on tarpeen toistuvasti, määräys on alis-
tettava työvoima- ja elinkeinokeskuksen
vahvistettavaksi.

Jos kalastuskiellon tai kalastusrajoituksen
hakijana on muu kuin vesialueen omistaja
tai kalastusoikeuden haltija, voidaan kalas-
tuskielto tai rajoitus määrätä 1 momentin 4
kohdassa säädetyllä perusteella vain vesi-
alueen omistajan tai kalastusoikeuden halti-
jan suostumuksella.

Työvoima- ja elinkeinokeskus voi lakkaut-
taa edellä 1 momentissa tarkoitetun rajoi-
tuksen tai kiellon tai muuttaa sen ehtoja, jos
syytä asetetun rajoituksen tai kiellon säilyt-
tämiselle sellaisenaan ei enää ole.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuuta 200 .
———


