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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merellä toimivi-
en kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä  

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 

merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalus-
ten rekisteröinnistä. 

Lailla säädettäisiin niistä menettelytavoista 
ja edellytyksistä, joilla suomalaiset merialu-
eilla purjehtivat kalastusalukset ja vesivilje-
lyalukset rekisteröidään kalastusalusrekiste-
riin. Laissa olisi myös säännökset alusten 
poistamisesta rekisteristä, rekisteriin merkit-
tävistä tiedoista ja niiden luovuttamisesta se-
kä tietojen poistamisesta rekisteristä. 

Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaan 
jokaisen jäsenvaltion on pidettävä kalas-
tusalusrekisteriä sen lipun alla merialueilla 
purjehtivista kalastus- ja vesiviljelyaluksista. 
Lain soveltamisalan ulkopuolelle jäisi Ah-
venmaan maakunta, jolla on Ahvenanmaan 
itsehallintolain nojalla lainsäädäntövalta asi-
oissa, jotka koskevat kalastusalusten rekiste-
röintiä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 2010. 

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Johdanto 

Euroopan yhteisön yhteinen kalastuspoli-
tiikka velvoittaa Euroopan yhteisön jäsenval-
tioita pitämään kalastusalusrekisteriä merellä 
kalastavista kalastusaluksista ja vesiviljely-
aluksista. Alukset rekisteröidään kuuden työ- 
ja elinkeinokeskuksen kalatalousasioita hoi-
tavissa yksiköissä sekä Ahvenanmaan maa-
kunnan hallituksessa. Maa- ja metsätalous-
ministeriö vastaa rekisterin pitämisestä. Ka-
lastusalusrekisteriin oli marraskuun 1 päivä-
nä 2007 rekisteröity yhteensä 3 162 (2 921) 
kalastusalusta, joiden kalastuskapasiteetti 
vastasi vetoisuudeltaan 15 974 (14 923) brut-
totonnia ja koneteholtaan 167 568 (155 934) 
kilowattia. Suluissa olevat luvut kuvaavat 
Manner-Suomen tilannetta. 

Euroopan yhteisön yhteinen kalastuspoli-
tiikka ei sääntele sisävesillä tapahtuvaa ka-
lastusta. Sisävesillä kalastavista kalastusaluk-
sista pidetään paikallisesti työ- ja elinkeino-
keskuksissa kalastusalusrekistereitä, mutta 
niihin rekisteröityminen on vapaaehtoista. 
Koska merialueiden ja sisävesialueiden ka-
lastusalusrekisterit eroavat pitoperusteeltaan 
ja säädöspohjaltaan ratkaisevasti toisistaan, 
on tarkoituksenmukaista eriyttää myös niitä 
koskevat kansalliset säädökset toisistaan. La-
kiehdotus ja jäljempänä olevat perustelut 
koskevat vain kalastusaluksia ja vesiviljely-
aluksia, jotka toimivat merialueilla. 

Ahvenanmaan maakunnalla on Ahvenan-
maan itsehallintolain (1144/1991) nojalla 
lainsäädäntövalta asioissa, jotka koskevat ka-
lastusalusten rekisteröintiä. Ahvenanmaalai-
set alukset kuuluvat kuitenkin Euroopan yh-
teisön säädösten mukaan Suomen kalastus-
laivastoon. Maa- ja metsätalousministeriö 
ilmoittaa myös niitä koskevat tiedot komissi-
olle ja on velvollinen huolehtimaan, että 
Suomen kalastuslaivaston kalastuskapasiteet-
ti yhteensä ei ylitä Euroopan yhteisön aset-
tamia enimmäisrajoja. 

Kalastusalusrekisteriä on perinteisesti käy-
tetty alusten kulunvalvontaan merialueilla, 
mutta nykyään se toimii myös kalastuskapa-
siteetin sääntelyvälineenä ja pyyntiponnistus-
ten laskemisen apuvälineenä. Jäsenvaltioiden 

kansalliset kalastusalusrekisterit ovat osa Eu-
roopan yhteisön kalastuslaivastorekisteriä ja 
niiden avulla yhteisö pyrkii sääntelemään ka-
lastuskapasiteettia yhteisön tasolla. Yhteisön 
kalastuslaivastossa oli 1 päivänä tammikuuta 
2007 yhteensä 88 700 (89 375) alusta ja nii-
den yhteenlaskettu vetoisuus oli 1 963 644 (2 
022 737) bruttotonnia ja koneteho 7 114 083 
(7 252 728) kilowattia. Suluissa olevista lu-
vuista selviää tilanne 1 päivänä tammikuuta 
2006. 
 
 
2  Nykyti la  

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Historiaa 

Suomessa on pidetty kalastusaluksista re-
kisteriä vuodesta 1923 alkaen. Tarton rau-
hansopimuksen nojalla laaditussa sopimuk-
sessa kalastuksen ja hylkeenpyynnin harjoit-
tamisesta Suomen ja Venäjän aluevesillä 
Pohjoisella Jäämerellä edellytettiin, että ka-
lastusalusten tuli olla varustettuja selvästi 
näkyvillä numeroilla ja kotipaikkaa osoitta-
villa kirjaimilla liikkuessaan vesialueilla, joi-
ta sopimus koski. Aluksilla tuli myös olla 
laivakirjat, joista kävi selville niiden kansal-
lisuus, omistaja, kotipaikka ja aluksen tun-
tomerkit. Asiasta annettiin asetus Pohjoisella 
Jäämerellä kalastusta harjoittavien suoma-
laisten alusten rekisteröimisestä ja tuntomer-
keistä (68/1923). Asetus kumottiin vuonna 
1930 kansainvälisillä vesillä sekä Pohjoisella 
jäämerellä Petsamon kihlakunnassa kalojen, 
hylkeiden ym. merieläinten pyyntiin käytet-
tävien suomalaisten alusten ja veneiden re-
kisteröimisestä ja tuntomerkeistä annetulla 
asetuksella (250/1930). Tätä asetusta muutet-
tiin vuonna 1961 annetulla asetuksella 
(545/1961), jolloin myös asetuksen nimi 
muutettiin asetukseksi kalastus- ja pyyn-
tialusten rekisteröimisestä ja tunnuksista. 
Vuoden 1961 asetuksella säädettiin pakolli-
seksi avomerikalastukseen tarkoitettujen, vä-
hintään 10 metrin pituisten alusten rekiste-
röiminen kalastusalusrekisteriin. Vuonna 
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1972 annettiin asetus kalastus- ja pyyntialus-
ten rekisteröimisestä ja tunnuksista 
(708/1972), jonka soveltamisala oli sama 
kuin vuonna 1961 annetun asetuksen. 

Suomen liityttyä 1995 Euroopan yhteisöön 
Euroopan yhteisön kalastusaluksia koskevat 
säädökset tulivat suoraan sovellettaviksi 
myös Suomessa. Yhteisön säädösten mukaan 
rekisteröitymisvelvollisuus koski avomerika-
lastukseen käytettyjen kalastusalusten lisäksi 
myös rannikkokalastukseen käytettäviä aluk-
sia. Huomattavin muutos entiseen verrattuna 
oli, että rekisteröityjen alusten yhteenlaskettu 
kalastuskapasiteetti rajoitettiin tiettyyn kapa-
siteettimäärään. Rekisteröitävien kalas-
tusalusten lukumäärä kasvoi myös huomatta-
vasti, sillä yhteisön säännökset eivät aseta 
rekisteröitävien aluksien vetoisuudelle, kone-
teholle tai pituudelle vähimmäisvaatimuksia.  
 
Euroopan yhteisön säädökset ja kansallinen 
lainsäädäntö 

Euroopan yhteisön jäsenvaltioille on sää-
detty elollisten vesiluonnonvarojen säilyttä-
misestä ja kestävästä hyödyntämisestä anne-
tussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
2371/2002, jäljempänä yhteisön kalastuspoli-
tiikka-asetus, velvollisuus pitää jäsenvaltion 
lipun alla merialueilla purjehtivista yhteisön 
kalastusaluksista rekisteriä, johon on sisälly-
tettävä sellaiset vähimmäistiedot alusten 
ominaisuuksista ja toiminnasta, jotka ovat 
tarpeen yhteisön tasolla vahvistettujen toi-
menpiteiden hallinnoimiseksi. Jäsenvaltioi-
den on toimitettava tiedot Euroopan yhteisö-
jen komissiolle, joka kokoaa tiedot yhteen 
yhteisön kalastusalusrekisteriksi ja antaa ne 
jäsenvaltioiden käyttöön. Jäsenvaltioiden ka-
lastusalusrekistereitä sääntelevät myös yhtei-
sön kalastuslaivastorekisteristä annettu ko-
mission asetus (EY) N:o 26/2004, jäljempänä 
yhteisön kalastuslaivastoasetus, ja kalastusli-
senssien hallinnoinnista ja niihin sisällytettä-
vistä vähimmäistiedoista annettu komission 
asetus (EY) N:o 1281/2005, jäljempänä yh-
teisön kalastuslisenssiasetus. Kalastusalusten 
ominaisuuksia koskevat neuvoston asetus 
(ETY) N:o 2930/86 kalastusalusten ominai-
suuksista, komission päätös (95/84/EY) ka-
lastusalusten ominaisuuksista annetun neu-
voston asetuksen (ETY) N:o 2930/86 sään-

nösten täytäntöönpanosta sekä neuvoston 
asetus (EY) N:o 3259/94 kalastusalusten 
ominaisuuksista annetun asetuksen (ETY) 
N:o 2930/86 muuttamisesta. Kalastusalusten 
merkitsemisestä on annettu kalastusalusten 
merkitsemisestä ja asiakirjoilla todistamista 
koskevista yksityiskohtaisista erityis-
säännöistä annettu komission asetus (ETY) 
N:o 1381/87. 

Kansalliset säännökset kalastusalusrekiste-
ristä ovat Euroopan yhteisön yhteisen kalas-
tuspolitiikan täytäntöönpanosta annetussa 
laissa (1139/1994), jäljempänä täytäntöön-
panolaki, ja maa- ja metsätalousministeriön 
sen nojalla antamassa päätöksessä kalatalout-
ta koskevista rekistereistä (1575/1994), jäl-
jempänä rekisteripäätös. Rekisteripäätökses-
sä on säännöksiä myös sisävesialueella kalas-
tavista kalastusaluksista. 

Täytäntöönpanolaissa säädetään, että Eu-
roopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan 
täytäntöönpano kuuluu maa- ja metsätalous-
ministeriölle, joka on myös Euroopan yhtei-
sön säädöksissä ja päätöksissä tarkoitettu jä-
senvaltion toimivaltainen viranomainen. Mi-
nisteriö voi jonkin asian tai asiaryhmän osal-
ta siirtää toimivallan Riista- ja kalatalouden 
tutkimuslaitokselle tai maaseutuelinkeinopii-
reille, joiden tehtäviä nykyään hoitavat työ- 
ja elinkeinokeskusten kalatalousasioita hoi-
tavat yksiköt. 

Täytäntöönpanolain 4 §:n mukaan maa- ja 
metsätalousministeriö huolehtii Euroopan 
yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan noudat-
tamisen valvontaa ja tilastointia varten tar-
peellisten rekistereiden pitämisestä. Rekiste-
reihin voidaan ottaa kalastusta, kalastusaluk-
sia, vesiviljelyä, kalakauppaa, kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden myyjiä, ostajia ja kuljet-
tajia sekä kalatalouden rahoitusta koskevia 
tietoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslai-
toksella on oikeus saada tietoja rekistereistä, 
ja maa- ja metsätalousministeriö voi mää-
räämiinsä ehdoin antaa muillekin luvan käyt-
tää rekisterissä olevia tietoja tutkimustarkoi-
tuksiin. Rekisterissä olevia tietoja saadaan 
käyttää myös kansallisissa tai Euroopan yh-
teisön säännöksissä säädettyihin tarkoituk-
siin. Lain 4 a §:ssä säädetään kiintiöityjä ka-
lalajeja kalastavalta kalastusalukselta edelly-
tettävästä riittävästä taloudellisesta yhteydes-
tä suomalaiseen kalastuselinkeinoon.  
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Rekisteröintikäytäntö 

Merialueiden kalastusalusrekisteri on kes-
kusrekisteri. Maa- ja metsätalousministeriö 
vastaa rekisterin ylläpidosta. Merialueilla ka-
lastavat kalastusalukset rekisteröidään Man-
ner-Suomessa kuuden työ- ja elinkeinokes-
kuksen kalatalousasioita hoitavissa yksiköis-
sä (Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Kaak-
kois-Suomen, Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin 
työ- ja elinkeinokeskukset) ja Ahvenanmaal-
la Ahvenanmaan maakunnan hallituksessa. 
Kukin yllä mainituista kuudesta työ- ja elin-
keinokeskuksesta rekisteröi toimialueensa 
kalastusalukset ja tekee niitä koskevat rekis-
terimerkinnät, mutta sillä on käytössään 
myös ajantasaiset tiedot muiden kalas-
tusaluksia rekisteröivien työ- ja elinkeino-
keskusten rekisteröimistä kalastusaluksista.  

Toimivaltainen työ- ja elinkeinokeskus 
määräytyy rekisteröitävän aluksen omistajan 
kotipaikan perusteella. Merellä kalastavien 
alusten omistajat ovat suurimmaksi osaksi si-
joittuneet rannikkoalueille, joten heidän koti-
kuntansa on pääsääntöisesti ollut edellä lue-
teltujen kuuden työ- ja elinkeinokeskuksen 
kalatalousasioita hoitavien yksiköiden toimi-
alueilla, mutta jos se on muualla, toimivaltai-
nen työ- ja elinkeinokeskus on näistä kalata-
lousyksiköistä maantieteellisesti lähinnä si-
jaitseva.  

Rekisteröitäessä alukset saavat tunnuksen, 
josta ilmenee rekisteröinnin suorittanut työ- 
ja elinkeinokeskus. Aluksen omistajan muut-
taessa toisen työ- ja elinkeinokeskuksen alu-
eelle toimivalta ja vastuu aluksen rekisteri-
merkintöihin liittyvissä asioissa siirtyy sille 
edellä luetelluista työ- ja elinkeinokeskuksis-
ta, jonka toimialueelle omistaja muuttaa. 
Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinokeskuk-
sen toimialueelle oli marraskuun 1 päivänä 
2007 rekisteröity 1 168 (1 167), Pohjanmaan 
862 (897), Uudenmaan 360 (370), Kainuun 
293 (322), Kaakkois-Suomen 148 (152) ja 
Lapin 90 (93) kalastusalusta. Ahvenanmaalle 
oli rekisteröity samaan aikaan 241 (268) ka-
lastusalusta. Suluissa oleva luku kuvaa tilan-
netta 1.1.2006. 

Viimeisten kolmen vuoden aikana Suomes-
sa Ahvenanmaa mukaan luettuna on ollut re-
kisteritapahtumia noin 350 kappaletta vuo-
dessa. Näistä noin 90 on ollut rekisteröintejä. 

Muut rekisteritapahtumat ovat olleet omista-
ja- ja osoitetietojen muutosten tai kalastuska-
pasiteettia kasvattamattomien teknisten tieto-
jen kirjaamisia.  

Työ- ja elinkeinokeskuksen tulee saada 
vahvistus aluksen rekisteröimiselle maa- ja 
metsätalousministeriöstä. Työ- ja elinkeino-
keskuksille ei ole määritelty osuuksia Suo-
men kalastuskapasiteetista, joten vahvistus-
menettely on ainoa tapa varmistaa, että Suo-
men kokonaiskalastuskapasiteetti ei ylity. 
Vahvistusmenettelyllä on myös pystytty yh-
tenäistämään rekisteröintikäytäntö työ- ja 
elinkeinokeskuksissa. 

Euroopan yhteisössä noudatettiin joulu-
kuun 31 päivään 2002 saakka monivuotisia 
laivasto-ohjelmia, joiden nojalla kalas-
tusalukset jaettiin eri segmentteihin. Seg-
menttijako perustui aluksen kokoon, käytet-
täviin pyydyksiin ja pyydettäviin kalalajei-
hin. Segmenteille oli vahvistettu jäsenval-
tiokohtaiset kapasiteettirajat, joita ei saanut 
ylittää. Tammikuun 1 päivänä 2003 voimaan 
tulleella yhteisön kalastuspolitiikka-
asetuksella siirryttiin järjestelmään, jossa jo-
kaiselle jäsenvaltiolle vahvistettiin ainoas-
taan kalastuslaivaston kokonaiskalastuskapa-
siteetin viitetasot bruttotonneina ja kilowat-
teina, ja jäsenvaltiot velvoitettiin varmista-
maan, että kalastuskapasiteetin viitetasoja ei 
ylitetä. Viitetasot vahvistettiin komission 
asetuksella (EY) N:o 1438/2003. Suomen 
viitetaso on asetuksen mukaan 23 203 brutto-
tonnia ja 216 195 kilowattia. Jos jäsenvaltion 
kalastuslaivaston koko kuitenkin oli viiteta-
soa pienempi 1 päivänä tammikuutta 2003, 
samaan aikaan käyttöön otetusta lisäys- ja 
poistojärjestelmästä seurasi, että jäsenvaltion 
suurin sallittu kalastuskapasiteetti jäi tälle 
alemmalle tasolle. Suomi kuului niiden jä-
senmaiden joukkoon, joiden kalastuslaivas-
ton koko oli asetuksella vahvistettua viiteta-
soa pienempi tammikuun alussa 2003. 

Yhteisön kalastuspolitiikka-asetuksessa on 
tarkat säännöt julkisella tuella toteutettavien 
kalastusalusten romutusten ja julkisella tuella 
tapahtuvan laivaston uudistamisen vaikutuk-
sista jäsenvaltion kokonaiskalastuskapasiteet-
tiin. Tiettyjen, lähinnä alusten turvallisuutta 
lisäävien muutostöiden sallitaan poikkeuksel-
lisesti nostaa kokonaiskalastuskapasiteettia ja 
kokonaiskapasiteetin viitetasoa. Muutoin yh-
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teisön kalastuspolitiikka-asetus velvoittaa jä-
senvaltiot huolehtimaan siitä, että laivastoon 
ei lisätä aluksia ilman, että siitä on ensin 
poistettu vastaavan kapasiteetin verran aluk-
sia. 

Julkisella tuella toteutetun romutuksen seu-
rauksena jäsenvaltion kalastuslaivaston ka-
lastuskapasiteetti ja kokonaiskapasiteetin vii-
tetaso alenevat romutetun aluksen kapasitee-
tin verran. Poistettua kapasiteettia ei pääsään-
töisesti enää saa korvata uudella kapasiteetil-
la. Jäsenvaltio voi kuitenkin vuosittain korva-
ta neljä prosenttia tuen avulla romutetusta ja 
poistetusta kapasiteetista, jos uusi kapasiteet-
ti liittyy aluksen turvallisuuden, työolojen, 
hygienian, tuotteiden laadun, energiatehok-
kuuden tai valikoivuuden parantamiseen, ei-
kä aluksen pyyntikyky kapasiteetin lisäyksen 
takia parane. Korvaamiseen ei saa liittyä jul-
kista tukea.  

Julkista tukea ei saa myöntää uuden aluk-
sen rakentamiseen. Aluksen nykyaikaistami-
seen voidaan myöntää julkista tukea ainoas-
taan, jos nykyaikaistamisella parannetaan 
aluksen turvallisuutta, työoloja, hygieniaa, 
tuotteiden laatua, energiatehokkuutta tai va-
likoivuutta eikä aluksen pyyntikyky nykyai-
kaistamisen johdosta parane. Moottorin uu-
simiseen voidaan myöntää tukea vain kerran 
alusta kohti. Uuden moottorin konetehon on 
oltava 20 prosenttia vanhaa alhaisempi. 
Moottorin uusimista koskevat rajoitukset ei-
vät koske niitä alle 12-metrisiä kalastusaluk-
sia, joissa ei käytetä trooleja.  
 
Kalastusalukset 

Suomessa segmenttijakoa on noudatettu 
soveltuvin osin lisäys- ja poistojärjestelmän 
rinnalla senkin jälkeen kun Euroopan yhtei-
sön säädökset eivät ole sitä enää edellyttä-
neet. Alukset rekisteröidään joko pienimuo-
toisessa rannikkokalustuksessa käytettäviin 
aluksiin, pelagisiin troolareihin, pohjatroola-
reihin tai passiivipyydysaluksiin. Jako perus-
tuu aluksen kokoon, käytettäviin pyydyksiin 
ja pyydettäviin kalalajeihin. 

Pienimuotoisen rannikkokalastuksen seg-
menttiin oli marraskuun 1 päivänä 2007 re-
kisteröity 3 010 (2 774) alusta. Luvut suluis-
sa kuvaavat tilannetta ilman Ahvenanmaalle 
rekisteröityjä aluksia. Alusmäärä vastaa 

7 285 (6 637) bruttotonnia ja 126 270 
(115 757) kilowattia. Segmenttiin kuuluvien 
alusten on oltava kokonaispituudeltaan alle 
12-metrisiä. Kohdelajirajoituksia ei ole, mut-
ta aluksissa ei saa käyttää vedettäviä pyydyk-
siä. Pelagisten troolareiden segmenttiin oli 
rekisteröity samaan aikaan 112 (112) alusta 
eli 7 366 bruttotonnia ja 33 281 kilowattia. 
Aluksille ei ole asetettu pituusrajoja eikä 
pyydysrajoituksia, mutta kohdelajeina ei saa 
olla lohi eikä turska. Pohjatroolareiden seg-
menttiin oli Ahvenanmaalle rekisteröity yksi 
alus, joka vastasi 352 bruttotonnia ja 735 ki-
lowattia. Pohjatroolareille ei ole määrätty 
koko- eikä pyydysrajoituksia, mutta niillä ei 
saa kalastaa lohta. Passiivipyydysalusten 
segmenttiin oli rekisteröity 39 (35) alusta, 
jotka vastasivat 971 (921) bruttotonnia ja 
7 283 (6 896) kilowattia. Alusten on oltava 
kokonaispituudeltaan vähintään 12 metriä 
pitkiä. Kohdelajirajoituksia ei ole, mutta 
aluksissa ei saa käyttää vedettäviä pyydyksiä. 

Suurin osa eli 3 045 kalastusalusrekisteriin 
1 päivänä marraskuuta 2007 rekisteröidyistä 
kalastusaluksista on kokonaispituudeltaan al-
le 12 metriä pitkiä. Vuonna 2006 (2005) ka-
lastusalusrekisteriin rekisteröidyistä aluksista 
20 bruttovetoisuudeltaan suurinta kalasti 72 
(66) prosenttia Suomen silakka- ja kilohai-
lisaaliista. Suurten, kokonaispituudeltaan 
24—40 metriä pitkien avomerialusten vetoi-
suudet saattavat vaihdella 300—500 brutto-
tonnin välillä ja pienempienkin 15—24 met-
risten vetoisuudet olla 100 bruttotonnin paik-
keilla. Marraskuun 1 päivänä 2007 kalas-
tusalusrekisterissä oli 2 (17) vetoisuudeltaan 
100—200 bruttotonnin, 4 (13) vetoisuudel-
taan 200—300 bruttotonnin ja 9 (8) vetoi-
suudeltaan yli 300 bruttotonnin alusta (ver-
tailuluvut suluissa elokuulta 2006). Luvuista 
selviää, että alusten bruttovetoisuudet ovat 
kasvamassa.  

Nykyaikaiset rannikkoalukset tarvitsevat 
keskimäärin 25 kertaa enemmän konetehoa 
osoittavia kilowatteja kuin vetoisuutta osoit-
tavia bruttotonneja. Avomerialuksilla kerroin 
on kahden ja kahdeksan välillä. Marraskuus-
sa 2007 suurin rannikkoalusten segmentin 
ulkopuolelle rekisteröity koneteho oli 1 950 
kilowattia. Aluksen vetoisuus oli 568 brutto-
tonnia. Keskimäärin avomerialusten konete-
hot ovat 500—1 000 kilowattia. 



 HE 17/2009 vp  
  

 

7

Kalastajien määrään suhteutettuna rannik-
kokalastuksen osuus ammattikalastuksen ko-
konaissaaliista on pieni ja ryhmään kuuluvi-
en yksittäisten kalastusalusten kalastuskapa-
siteetti vähäinen. Rannikkokalastusta harjoi-
tetaan usein sivutoimisesti. Kalastus kohdis-
tuu suurelta osin kalakantoihin, joiden kalas-
tusta ei ole rajoitettu Euroopan yhteisön sää-
döksillä. Siian, kuhan, hauen ja ahvenen 
osuus saaliista on merkittävä. Jonkin verran 
pyydetään myös kiintiöityjä kalakantoja. Eu-
roopan yhteisön asettamia määrällisiä kalas-
tusrajoituksia eli kiintiöitä on Suomessa ka-
lastettavista kaloista silakalla, kilohaililla, 
turskalla ja lohella. Silakkaa, kilohailia ja 
turskaa pyydetään verkoilla ja rysillä ja lohta 
pääasiassa isorysillä. 

Troolikalastus on useimmiten päätoimista, 
sillä aluksiin ja pyyntivälineisiin sidotut pää-
omat ovat merkittäviä ja kalastusmatkat ovat 
pitkäkestoisia ja ulottuvat kauaksi. Troolika-
lastuksen merkittävimmät pyyntikohteet ovat 
silakka ja kilohaili. Lohta pyydystetään sii-
moilla ja turskaa trooleilla sekä verkoilla. 
 
Ahvenanmaa 

Ahvenanmaan itsehallintolain 18 §:n 16 
kohdan mukaan Ahvenanmaan maakunnalla 
on lainsäädäntövalta asioissa, jotka koskevat 
metsästystä ja kalastusta, kalastusalusten re-
kisteröintiä ja kalastuselinkeinon ohjaamista. 
Euroopan yhteisö käsittelee kuitenkin Suo-
mea yhteiseen kalastuspolitiikkaan liittyvissä 
asioissa kokonaisuutena. Käytännössä maa- 
ja metsätalousministeriö on sopinut Ahve-
nanmaan maakunnan hallituksen kanssa ka-
lastuskapasiteetin jakamisesta. Maakunta re-
kisteröi alukset, joiden kotipaikka on Ah-
venmaalla, ja huolehtii siitä, että rekiste-
röidyt kalastusalukset eivät ylitä sovittua ka-
lastuskapasiteettia. Säännöksiä kalastusalus-
ten rekisteröinnistä Ahvenanmaalla on maa-
kuntalaissa (Landskapslag 1995:40 om verk-
ställighet av den gemensamma fiskeripoliti-
ken inom Europeiska gemenskapen) ja maa-
kunta-asetuksessa (Lansskapsförordning 
1995:51 om register för fiskenäringen). 
Säännöksissä ei ole merkittäviä asiallisia 
eroavaisuuksia Manner-Suomen säännöksiin 
ja käytäntöön. Ahvenmaan maakunnan rekis-
teriviranomaisen rekisteröimät kalastusaluk-

set merkitään myös valtakunnan kalas-
tusalusrekisteriin, koska Suomella on velvol-
lisuus pitää rekisteriä kaikista lippunsa alla 
purjehtivista kaupalliseen kalastukseen va-
rustetuista kalastusaluksista. 
 
Muut kansalliset rekisterit, joissa on kalas-
tusaluksia 

Merenkulkuhallitus ja Ahvenanmaan lää-
ninhallitus pitävät alusrekisterilain 
(512/1993) nojalla alusrekisteriä kauppame-
renkulkuun käytettävistä aluksista. Alusrekis-
teriin on merkittävä kalastusalukset, joiden 
pituus on vähintään 15 metriä ja siihen voi-
daan merkitä vähintään 10 metrin pituiset ka-
lastusalukset. Lokakuun 31 päivänä 2007 
alusrekisteriin oli rekisteröity 161 (163) ka-
lastusalusta. Niistä alle 12-metrisiä oli 31 
(32), 12,00—14,99 -metrisiä 31 (30) ja vä-
hintään 15- metrisiä 99 (101) alusta. Suluissa 
tilanne 1 päivänä tammikuuta 2006. Pääasial-
linen syy alle 15-metristen kalastusalusten 
rekisteröimiseen alusrekisteriin on mahdolli-
suus saada alus aluskiinnityslain (211/1927) 
nojalla kiinnitetyksi. 

Vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain 
(976/2006) mukainen rekisteröintivelvolli-
suus ei koske maa- ja metsätalousministeriön 
päätöksen (1575/1994) nojalla kalastusalus-
rekisteriin merkittävää alusta tai tällaiseen 
alukseen kuuluvaa vesikulkuneuvoa. Omista-
ja voi kuitenkin vapaaehtoisesti rekisteröidä 
tällaisenkin aluksen vesikulkuneuvorekiste-
riin.  
 
 
2.2 Kansainvälinen kehitys sekä ulko-

maiden lainsäädäntö 

Kalavarojen liiallinen hyödyntäminen ja 
laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalas-
tus (LIS-kalastus) on merkittävä maailman-
laajuinen ongelma. Suomessa kalavaroja ei 
kuitenkaan hyödynnetä liiallisesti ja todetut 
LIS-kalastukseksi luokiteltavat rikkomukset-
kin ovat olleet erittäin pienimuotoisia. Eu-
roopan yhteisön kalastuslaivaston hallinnoin-
tijärjestelmän tärkein tavoite on mukauttaa 
yhteisön kalastuslaivasto kulloinkin käytettä-
vissä oleviin kalastusmahdollisuuksiin. Eu-
roopan yhteisön kalastuslaivastorekisteri pe-
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rustettiin 1989 välineeksi, jonka avulla tähän 
päämäärään pyritään. Päämäärä on edelleen 
sama. Yhteisössä ei ole suunnitteilla merkit-
täviä muutoksia yhteisön kalastusalusrekiste-
risäädöksiin. 

Euroopan yhteisöjen komissio julkaisi 17 
päivänä lokakuuta 2007 ehdotuksen, KOM 
(2007) 602, neuvoston asetukseksi yhteisön 
järjestelmästä laittoman, ilmoittamattoman ja 
sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemisek-
si, estämiseksi ja poistamiseksi. Ehdotukseen 
liittyy laaja vaikutusarviointiasiakirja SEC 
(2007) 1336, jossa muun muassa pidetään 
tarpeellisena kehittää alusten rekisteröinti- ja 
tunnistamisjärjestelmiä maailmanlaajuisesti. 
Ehdotuksesta saavutettiin poliittinen yhteis-
ymmärrys neuvostossa kesäkuussa 2008 ja 
neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2008 lait-
toman, ilmoittamattoman ja sääntelemättö-
män kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja 
poistamista koskevasta järjestelmästä, asetus-
ten (ETY) N:o 2874/93, (EY) N:o 1936/2001 
ja (EY) N:o 601/2004 muuttamisesta sekä 
asetusten (EY) N:o 1093/94 ja (EY) N:o 
1447/1999 kumoamisesta, jäljempänä LIS-
asetus, hyväksyttiin neuvostossa 29. syys-
kuuta 2008. 

LIS-asetuksessa säädetään muun muassa 
yhteisön LIS-alusluettelosta, johon merkitään 
sellaiset kalastusalukset, jotka ovat syyllisty-
neet LIS-kalastukseen ja joiden lippuvaltio ei 
ole ryhtynyt tarvittaviin toimiin aluksen LIS-
kalastuksen lopettamiseksi. LIS-
alusluetteloon merkitään yhteisön ja kolman-
sien maiden kalastusalukset. Yhteistyöhön 
osallistumattomista kolmansista maista pide-
tään myös luetteloa. Asetuksessa on sään-
nöksiä, joilla pyritään lähentämään jäsen-
maiden LIS-kalastuksen seuraamusjärjestel-
miä toisiinsa.  

Suuri osa LIS-kalastusta harjoittavista 
aluksista on rekisteröity niin sanottuihin mu-
kavuuslippuvaltioihin, vaikka todellisuudessa 
toimintaa harjoitetaan muualta käsin. Ase-
tukseen sisältyy aluksen lippuvaltioon koh-
distuvia velvollisuuksia, joiden täyttämättä 
jättämisestä olisi haitallisia seuraamuksia eri-
tyisesti lippuvaltiolle, jotka eivät ole yhteisön 
jäseniä. Seuraamukset pyritään kuitenkin 
myös ulottamaan niihin tahoihin, jotka todel-
lisuudessa hyötyvät aluksen harjoittamasta 
LIS-kalastuksesta. 

Yleisesti voidaan todeta, että kalastusolo-
suhteet ja -tavat ovat erilaisia yhteisön eri jä-
senvaltioissa ja jäsenvaltioiden kalastuslai-
vastot ovat hyvin erilaisia niin kooltaan kuin 
rakenteeltaankin. Suomen kalastusaluslaivas-
ton erikoisuuksia ovat rannikkokalastusalus-
ten suhteellisen suuri määrä ja alusten pieni 
koko.  
 
Ruotsi 

Ruotsissa alusten rekisteröintiä säätelee 
vuonna 1994 annettu merilaki (Sjölag 
1994:1009). Laissa on yleissääntönä todettu, 
että alusta pidetään ruotsalaisena ja se on oi-
keutettu käyttämään Ruotsin lippua, jos 
enemmän kuin puolet siitä on ruotsalaisten 
luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöi-
den omistuksessa. Alusrekisterissä alukset on 
jaoteltu laivoihin ja veneisiin. Laivat ovat 
vähintään 12 metrin pituisia ja neljän metrin 
levyisiä ja sitä pienemmät alukset veneitä. 
Alusrekisteriin tulee omistajan hakemuksesta 
merkitä ruotsalaiseksi katsottavia laivoja ja 
erityisin ehdoin myös muita laivoja. Laiva 
poistetaan rekisteristä, jos se on kadonnut, 
romutettu tai muutoin tuhoutunut taikka ei 
enää ole rekisteröimisvelvoitteen piirissä. 

Veneitä rekisteröidään alusrekisteriin am-
mattimaiseen merenkulkuun käytettävien ve-
neiden rekisteröimisestä annetun lain perus-
teella (Lag om registrering av båtar för yr-
kesmässig sjöfart 1979:37). Laki edellyttää, 
että kaikki vähintään viiden metrin pituiset 
ammattimaisesti käytettävät ja ruotsalaisiksi 
katsottavat veneet rekisteröidään. Veneet re-
kisteröidään omistajan hakemuksesta ja pois-
tetaan samoin perustein kuin laivat. 

Alusrekisteriasetuksessa on tarkempia 
säännöksiä rekisteriin merkittävistä tiedoista 
ja rekisteröintimenettelyistä (Fartygsregister-
förordning 1975:927). Rekisteriin tulee ka-
lastusalusten osalta merkitä muun muassa 
aluksen kotipaikan perusteella määräytyvää 
rekisteröintipiiriä, aluksen vetoisuutta ja ko-
netehoa koskevat tiedot sekä aluksen omista-
jaa koskevat tiedot. Rekisteriviranomainen 
on merenkulkulaitos (Sjöfartsverket), jonka 
rekisteröintiä koskeviin päätöksiin voi valit-
taa Tukholman käräjäoikeuteen taikka vali-
tusluvalla hovioikeuteen. Kalastusvirasto 
(Fiskeriverket) pitää merenkulkulaitoksen 
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rekisteritietojen perusteella erillistä kalas-
tusalusrekisteriä. 

Kalastusvirasto on antanut määräyksiä ka-
lastuksen valvonnasta ja pääsystä hyödyntä-
mään kalavaroja (Fiskeriverkets föreskrifter 
om resurstillträde och kontroll på fiskets om-
råde FIFS 2004:25). Määräysten mukaan vä-
hintään viiden metrin pituisia aluksia voidaan 
käyttää ammattimaiseen kalastukseen ainoas-
taan kalastushallituksen luvalla. Lupaharkin-
nassa otetaan huomioon kalavarojen tila, Eu-
roopan yhteisön säännökset kalastuslaivas-
toon tulosta ja poistumisesta sekä aluepoliit-
tisia tekijöitä. Lupaan voi sisältyä kalastus-
aluetta, kalastustapaa, pyydyksiä ja kalalajeja 
koskevia ehtoja sekä kalastuskapasiteetin 
poistoa koskevia edellytyksiä. Aluslupa an-
netaan viiden vuoden määräajaksi ja se voi-
daan uudistaa, jos kalastustoiminta on jatku-
nut aktiivisesti. Lisäksi aluksella tulee olla 
taloudellinen yhteys Ruotsiin ja luvanhaltijal-
la tulee olla ammattikalastuslisenssi. Ammat-
tikalastuslisenssin yleisenä edellytyksenä on, 
että kalastuksen bruttotulojen tulee olla vä-
hintään kaksi erikseen vahvistettavaa perus-
määrää (prisbasbelopp). Vuonna 2007 määrä 
on vahvistettu 40 300 kruunuksi (noin 4 370 
euroa), jolloin kalastuksen vähimmäistuloksi 
tulee noin 8 740 euroa. 

Kalastusvirasto seuraa Euroopan yhteisön 
asettaman kokonaiskalastuskapasiteetin nou-
dattamista antamansa päätöksen nojalla. Pää-
töksessä todetaan, että aluksen omistajan tu-
lee rekisteröidessään aluksensa poistaa vä-
hintään vastaavan määrän kapasiteettia (ve-
toisuus ja koneteho) rekisteristä. Mikäli alus 
on yli 12 metriä pitkä, omistajan tulee poistaa 
kapasiteettia, joka vastaa vähintään 110 pro-
senttia rekisteröitävän aluksen kapasiteetista. 
 
Tanska 

Tanskassa kalastusalusten rekisteröintiä 
säätelee vuonna 2006 annettu kalastuslaki 
(Bekendtgörelse af fiskerilov LBK nr 372 
26.4.2006). Laki edellyttää, että ammattimai-
seen kalastukseen käytettävät alukset rekiste-
röidään. Alus rekisteröidään, mikäli vähin-
tään kaksi kolmannesta aluksesta on rekiste-
röityjen ammattikalastajien omistuksessa. 
Pääsäännön mukaan ammattikalastajiksi voi-
daan rekisteröidä henkilö, joka on syntype-

rältään tanskalainen ja joka on asunut Tans-
kassa yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta 
sekä on toiminut ammattimaisessa kalastuk-
sessa viimeiset 12 kuukautta ja vähintään 60 
prosenttia tämän ajan bruttotuloista on tullut 
kalastuksesta. 

Asetus merellä ammattimaiseen kalastuk-
seen käytettävistä aluksista (Bekendtgörelse 
om fartöjer, der anvendes til erhvervsmaes-
sigt fiskeri i saltvand BEK nr 124 af 
27.2.2004) sisältää tarkempia määräyksiä ka-
lastusalusten rekisteröinnistä. Kalastusaluk-
sella tulee olla elintarvike-, maatalous- ja ka-
lastusministeriön yhteydessä toimivan Fiske-
ridirektoratetin lupa ennen kuin sitä voidaan 
käyttää ammattimaiseen kalastukseen. Lisäk-
si aluksen tulee olla merkitty laivarekisteriin 
ja Fiskeridirektoratetin alusrekisteriin, ja sillä 
tulee olla todellinen yhteys tanskalaiseen ka-
lasatamaan. 

Rekisteristä poistetun kalastusaluksen tilal-
le voidaan rekisteröidä uusi vetoisuudeltaan 
ja koneteholtaan enintään vastaava kalas-
tusalus. Kalastusalus voidaan Fiskeridirekto-
ratetin luvalla nykyaikaistaa, jos omistajalla 
on siihen tarvittava kapasiteetti (vetoisuus ja 
koneteho) käytössään. Ammattikalastaja voi 
osittain tai kokonaan myydä kalastusalukseen 
liittyvän kapasiteetin. Kapasiteetti säilyy 
omistajalla enintään viisi vuotta siitä, kun 
kyseinen kalastusalus on poistettu rekisteris-
tä. Kapasiteetin ostajan tulee edellä mainitun 
viiden vuoden sisällä rekisteröidä kyseiseen 
kapasiteettiin yhdistetty kalastusalus. Kalas-
tushallituksen päätöksistä voi valittaa elintar-
vike-, maatalous- ja kalastusministeriölle. 
Asetuksen määräyksiä rikkovia rangaistaan 
sakolla. 

Asetuksessa kalastusalusten rekisteröinnis-
tä (Bekendtgörelse om registrering af fiske-
fartöjer, fartöjsmateriel og fangstudstyr BEK 
nr 487 af 2.9.1981) on annettu tarkempia 
määräyksiä kalastusalusten ominaisuuksista 
annettavista tiedoista. 
 
2.3 Nykytilan arviointi 

Kalastusalusrekisterin nykyinen säädöstaso 
ei täytä perustuslain vaatimuksia. Perustus-
lain 80 §:n mukaan lailla on säädettävä yksi-
lön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista 
sekä asioista, jotka perustuslain mukaan 
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muuten kuuluvat lain alaan. Perustuslain 10 
§:n 1 momentin mukaan henkilötietojen suo-
jasta säädetään lailla ja 18 §:n 1 momentin 
mukaan jokaisella on oikeus lain mukaan 
hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työl-
lä, ammatilla tai elinkeinolla. Vuosien 1995 
ja 2000 perustuslakiuudistusten jälkeen maa- 
ja metsätalousministeriön päätöstä kalatalo-
utta koskevista rekistereistä ei enää ole ollut 
mahdollista täydentää tai korjata oleellisilta 
osiltaan asetustasoisilla säädöksillä, mistä on 
seurannut, että päätös on myös osittain asia-
sisällöltään vanhentunut. Esimerkiksi alusten 
rekisteröimisessä ja rekisteristä poistamisessa 
noudatettava menettely on suurelta osalta 
jäänyt muodostuneen käytännön varaan. 

Kalastusalusrekisterin julkisuuden ja rekis-
terin sisältämien henkilötietojen suojan sään-
tely edellyttää lain tasoista sääntelyä. Euroo-
pan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täy-
täntöönpanosta annetussa laissa (4 §) tietojen 
anto kalastusalusrekisteristä rinnastetaan tie-
tojen antoon rekistereistä, joissa on tietoja 
kalakaupasta, myyjistä, ostajista ja kalatalou-
den rahoituksesta. Tietojen luovutusta näistä 
rekistereistä saattaa olla perusteltua rajoittaa, 
mutta kalastusalusrekisterin osalta tällaista 
tarvetta ei ole, varsinkaan kun Euroopan yh-
teisön komissio on julkistanut henkilötietoja 
lukuun ottamatta kalastusalusrekisterin tiedot 
internetsivuillaan. Vertailun vuoksi mainitta-
koon, että esimerkiksi Tanskan kalastusta 
koskevilla internetsivuilla on julkisesti näh-
tävänä Tanskan kalastusalusrekisteri ja siihen 
liittyvät aluksen omistajaa tai haltijaa koske-
vat henkilötiedot.  

Kalastuselinkeinon joustavaa harjoittamista 
hankaloittaa alusten ryhmittely neljään seg-
menttiin, kullekin segmentille vahvistettu 
suurin sallittu kalastuskapasiteetti ja rajoitet-
tu oikeus käyttää pyydyksiä. Segmenttijaotte-
lussa on myös hyviä puolia. Segmenttien ka-
pasiteettirajat turvaavat pienimuotoisen ran-
nikkokalastuksen aluksille sujuvan rekiste-
röinnin, koska segmentin sisällä tapahtunei-
den alusten poistojen vapauttama kalastuska-
pasiteetti jää aina muiden kyseiseen segment-
tiin rekisteröitävien kalastusalusten käyttöön, 
ja juuri pienimuotoisen rannikkokalastuksen 
segmentistä poistuu jatkuvasti aluksia. Seg-
menttikohtaiseen kalastuskapasiteettiin pe-
rustuva järjestelmä varmistaa myös, että jul-

kisella tuella romutettujen kalastusalusten 
poistosta seuraava Suomen kokonaiskalas-
tuskapasiteetin lopullinen pienentyminen 
kohdistuu segmenttiin, josta aluksia on romu-
tettu. 

Kun aluksia ei ole enää rekisteröity troola-
reiden segmenttiin, rekisteröityjen troolarei-
den hinnat ovat nousseet ja on siirrytty niin 
sanottuun "tonnistokauppaan", jossa alus 
myydään, jotta ostaja poistamalla aluksen ka-
lastusalusrekisteristä pystyy hyödyntämään 
aluksen kalastuskapasiteetin muiden troola-
reiden rekisteröinneissä. Rekisteristä poistet-
tu alus myydään usein takaisin alkuperäiselle 
omistajalle. Kalastaja saattaa joutua kauankin 
keräämään aluksia saadakseen kokoon tarvit-
tavan kalastuskapasiteetin uuden aluksen re-
kisteröimiseksi. Tällöin on olemassa vaara, 
että satamissa ja rannoilla säilytetään kalas-
tuskelvottomia ja huonokuntoisia aluksia, 
joita ei uskalleta hävittää, jotta ei menetetä 
aluksen kalastuskapasiteettia. Vuonna 2006 
ainoastaan 51 aluksella 108 troolarista oli 
pyyntiponnistusta osoittavia kalastuspäiviä. 
Troolareiden segmentin bruttotonneista luku 
vastaa noin 82 prosenttia. Vuonna 2005 ka-
lastavien troolareiden lukumäärä vastasi run-
sasta puolta rekisteröidyistä troolareista ja 
noin 70 prosenttia niiden bruttotonneista. 
Kaikki passiiviset alukset eivät kuitenkaan 
ole huonokuntoisia, vaan kalastamattomuu-
teen saattaa olla myös henkilökohtaisia syitä. 
 
 
3  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

3.1 Tavoitteet 

Esityksen tavoitteena on luoda perustuslain 
vaatimukset täyttävä, Euroopan yhteisön 
säädöksiä täydentävä ja yhteisen kalastuspo-
litiikan periaatteita noudattava kalastus- ja 
vesiviljelyalusten rekisteröintimenettely, joka 
turvaa yksittäisen kalastusaluksen omistajan 
ja kalastuselinkeinon harjoittajan aseman ei-
kä tarpeettomasti rajoita kalastuselinkeinon 
harjoittamista. Tavoitteena on myös vahvis-
taa säännöt, joilla Suomen kokonaiskalastus-
kapasiteetti jaetaan, ja varmistaa, että Suomi 
pystyy toteuttamaan Euroopan yhteisön aset-
taman velvoitteen kalastuskapasiteetin ja ka-
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lastusmahdollisuuksien pitämisestä tasapai-
nossa. 

Rekisteröintimenettely on käytännössä 
elinkeinonharjoittamiseen välillisesti kohdis-
tuvaa lupamenettelyä, koska kalastusaluksia 
ei saa käyttää kaupalliseen kalastukseen en-
nen kuin ne on rekisteröity. Kalastuselinkei-
non harjoittaminen ilman kalastusalusta on 
käytännössä mahdotonta. Rekisteröinti on 
säädetty pakolliseksi Euroopan yhteisön ase-
tuksissa. Yhteistä kalastuspolitiikkaa koske-
vissa asetuksissa on säädetty jäsenvaltioille 
kokonaiskalastuskapasiteettirajat, joista taas 
johtuu, että kenelläkään ei voi olla ehdotonta 
oikeutta saada kalastusalustaan rekiste-
röidyksi. 

Perustuslakivaliokunta on katsonut, että 
elinkeinovapauden kanssa ristiriidassa olevan 
lain käsittely tavallisen lain säätämisjärjes-
tyksessä edellyttää, että luvan myöntämisen, 
epäämisen ja peruuttamisen edellytyksistä on 
laissa täsmälliset ja tarkkarajaiset säännökset 
(PeVL 8/2006). Lakiehdotuksen tavoitteena 
on säätää niin selvät ja selkeät säännöt kalas-
tusaluksen rekisteröinnissä noudatettavalle 
menettelylle, että jokainen kalastusaluksen 
omistaja pystyy arvioimaan mahdollisuuten-
sa saada aluksensa rekisteröityä ja myös tie-
tää velvollisuutensa aluksen rekisteröimisen 
jälkeen. 

Kalastusalusrekisteri on henkilörekisteri. 
Perustuslain 10 § 1 momentin mukaan jokai-
sen yksityiselämä on turvattu ja henkilötieto-
jen suojasta säädetään lailla. Perustuslakiva-
liokunta on katsonut (PeVL 25/2005), että 
henkilötietojen suojaa koskevan perusoikeus-
säännöksen kannalta tärkeitä sääntelykohteita 
ovat ainakin rekisteröinnin tavoite, rekiste-
röitävien henkilötietojen sisältö, niiden salli-
tut käyttötarkoitukset, tietojen luovutettavuus 
ja säilytysaika sekä rekisteröidyn oikeustur-
va. Lain tasoisen sääntelyn tulee lausunnon 
mukaan olla kattavaa ja yksityiskohtaista ja 
sen tulee ulottua myös mahdollisuuteen luo-
vuttaa henkilötietoja teknisen käyttöyhteyden 
avulla. Lakiehdotuksen tavoitteena on luoda 
sellaiset tietosuojasäännöt, että yksittäisten 
henkilöiden tietosuoja ja viranomaisten ja ul-
kopuolisten sidosryhmien tiedonsaantitarpei-
den tyydyttäminen ovat tasapainossa. 
 
 

3.2 Keskeiset ehdotukset 

Alusten ryhmittely  

Euroopan yhteisön kalastusalusrekisteriä 
koskevat säädökset jättävät kansallisten rat-
kaisujen varaan, miten jäsenvaltiot ryhmitte-
levät aluksensa ja minkälainen niiden rekiste-
röintimenettely on. Säädökset eivät enää vel-
voita jäsenvaltioita asettamaan kalastusaluk-
sia rekisteröintimenettelyssä eri asemaan sen 
mukaan, minkä tyyppistä kalastusta niillä 
harjoitetaan. Yhteisön muissa yhteistä kalas-
tuspolitiikka koskevissa säädöksissä kuiten-
kin rajoitetaan kalastusta muun muassa mää-
rällisillä, alueellisilla ja ajallisilla kalastusra-
joituksilla, säätelemällä tai kieltämällä tietyn-
tyyppisten pyydysten käyttöä tai asettamalla 
pyydystettäville kaloille kokorajoituksia. 
Näillä säädöksillä on välillinen vaikutus ka-
lastuselinkeinoon ja kalastuslaivaston raken-
teeseen. Lakiehdotuksessa alukset jaotellaan 
kolmeen ryhmään: rannikkoaluksiin eli ko-
konaispituudeltaan alle 12-metrisiin aluksiin, 
avomerialuksiin eli kokonaispituudeltaan vä-
hintään 12-metrisiin aluksiin ja vesiviljely-
aluksiin eli yksinomaan vesiviljelyssä käytet-
täviin aluksiin. 

Rannikkoalusten pituusraja on haluttu säi-
lyttää samana kuin Euroopan yhteisössä ja 
muissa jäsenmaissa on ollut käytäntönä vuo-
desta 1997. Kalataloudelle myönnettäviä tu-
kia koskevissa Euroopan yhteisön säädöksis-
sä on perinteisesti käsitelty omana ryhmä-
nään pienimuotoista rannikkokalastusta har-
joittavia kalastusaluksia. Näin tehdään myös 
Euroopan kalatalousrahastosta annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1198/2006. 
Pienimuotoista rannikkokalastusta harjoitta-
villa aluksilla tarkoitetaan näissä säädöksissä 
alle 12-metrisiä aluksia, joilla ei käytetä ve-
dettäviä pyydyksiä. 

Jaottelulla rannikkoaluksiin ja avome-
rialuksiin ei olisi vaikutusta alusten oikeu-
teen käyttää pyydyksiä. Nykyisessä pieni-
muotoisen rannikkokalastuksen alusryhmässä 
ei saa käyttää vedettäviä pyydyksiä. Kohde-
lajirajoituksia ei myöskään esitetä lakiin otet-
tavaksi. 

Kalastusalusten ryhmittely rannikko- ja 
avomerialuksiin perustuu alusten teknisiin 
ominaisuuksiin ja eroavaisuuksiin niiden har-
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joittamassa kalastuksessa. Rannikkoalusten 
harjoittama pyynti on pienimuotoista ja usein 
paikallista, kun taas avomerialukset liikkuvat 
laajoilla alueilla kalastamassa kiintiöityjä ka-
lakantoja ja pyrkivät keräämään mahdolli-
simman suuria saaliita yhtä kalastusmatkaa 
kohden. Käytännössä alle 12-metristen alus-
ten koneteho ei yleensä riitä edes keskisuuren 
troolin vetämiseen, eikä aluksilla voida käsi-
tellä tehokkaita trooleja tai suuria saaliita. 

Vesiviljelyalusten rekisteröiminen kalas-
tusalusrekisteriin on säädetty pakolliseksi yh-
teisön kalastuspolitiikka-asetuksessa. Vesi-
viljelyaluksia ei lasketa mukaan jäsenvaltion 
kokonaiskalastuskapasiteettiin. Vesiviljely-
aluksia ei ole tähän mennessä rekisteröity ka-
lastusalusrekisteriin, eikä rekisteröintivelvol-
lisuudesta odoteta jatkossakaan seuraavan 
monia rekisteröintihakemuksia. Lausunto-
kierroksella Suomen Kalankasvattajaliitto ry 
kuitenkin ilmoitti, että Suomessa olisi noin 
100—150 yksinomaan vesiviljelyssä käytet-
tävää alusta. 
 
Alusryhmän rekisteritilan enimmäiskoko 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että 
valtioneuvoston asetuksella säädetään avo-
merialuksien ja rannikkoaluksien ryhmille 
suurimmat mahdolliset rekisteritilat vetoisuu-
tena ja konetehona ilmaistuna. Asetusta sää-
dettäessä tulisi ottaa huomioon kestävälle ka-
lastukselle asetetut vaatimukset sekä kalava-
rojen ja kalastuskapasiteetin välinen tasapai-
no. Yhteisen kalastuspolitiikan periaatteiden 
mukaisesti tavoitteena tulisi pitää Suomen 
kalastuskapasiteetin ja kalastusmahdollisuuk-
sien keskinäisen vakaan ja kestävän tasapai-
non saavuttamista ja ylläpitämistä.  

Yhteisen kalastuspolitiikan tavoite on ka-
lastuspolitiikka-asetuksen 2 artiklan mukai-
sesti varmistaa " elollisten vesiluonnonvaro-
jen hyödyntäminen, joka luo talouden, ympä-
ristön ja sosiaalisten tekijöiden osalta kestä-
vät olosuhteet". "Sen (yhteisen kalastuspoli-
tiikan) tavoitteena on edistää taloudellisesti 
kannattavalla ja kilpailukykyisellä kalastus- 
ja vesiviljelyalalla harjoitettavaa tehokasta 
kalastustoimintaa tarjoamalla kohtuullinen 
elintaso niille, jotka ovat riippuvaisia kalas-
tustoiminnasta, ja ottamalla huomioon kulut-
tajien edut." Kalastuspolitiikka-asetuksen 11 

artiklan mukaan jäsenvaltioiden on toteutet-
tava laivastojensa kalastuskapasiteetin mu-
kauttamistoimenpiteitä vakaan ja kestävän 
tasapainon saavuttamiseksi kalastuskapasi-
teettiinsa ja kalastusmahdollisuuksiensa vä-
lillä. 

Kalastusalusrekisteriin 3 päivänä tammi-
kuuta 2008 rekisteröitynä olleiden kalas-
tusalusten yhteinen kapasiteetti vastasi 
14 942 bruttotonnia ja 156 131 kilowattia. 
Varattua rekisteritilaa oli 587,25 bruttotonnia 
ja 3 093,18 kilowattia ja vapaata rekisteritilaa 
1 309 bruttotonnia ja 10 318 kilowattia. 
Vaikka Suomelle sallittu kokonaiskalastus-
kapasiteetti ja kalastusrekisterissä oleva va-
paa rekisteritila mahdollistaisi suurtenkin ka-
lastusalusten rekisteröimisen, on sujuvan re-
kisteröinnin ja kalastusmahdollisuuksien riit-
tävyyden takaamiseksi tarpeellista erottaa 
rannikkoalusten ja avomerialusten rekisteriti-
lat toisistaan ja sitoa kalastusalusten rekiste-
röintiedellytykset alusryhmän käytettävissä 
oleviin kalastusmahdollisuuksiin. Lisäksi on 
huomattava, että jos vetoisuudeltaan suuret 
avomerialukset rekisteröitäisiin samaan re-
kisteritilaan kuin 1-5 bruttotonnin vetoiset 
rannikkoalukset, niin vapaata rekisteritilaa 
jonottava avomerialus estäisi pienempien 
alusten rekisteröinnin, vaikka pienten alusten 
vaatima vapaa tila rekisterissä olisikin. 

Valtioneuvoston asetusta säädettäessä voi-
daan ottaa huomioon sekä yhteisön vahvis-
tamat että kansalliset kalastusrajoitukset ja 
silakka- ja kilohailikantojen Suomelle vah-
vistettujen suurimpien sallittujen saaliskiinti-
öiden riittävyys koko vuoden kalastukseen. 
Tulevaa tilannetta arvioitaessa apuna voitai-
siin käyttää Kansainvälisen merentutkimus-
neuvoston (ICES) tieteellisiä suosituksia ka-
lakantojen tilasta ja rekisterissä olevien sekä 
kalastamattomien että aktiivisessa käytössä 
olevien alusten lukumäärää. Vuosina 2001—
2005 Euroopan yhteisössä vahvistettiin Suo-
melle silakalle ja kilohailille niin alhaiset 
saaliskiintiöt, että ne eivät olisi riittäneet ym-
pärivuotiseen rajoittamattomaan kalastuk-
seen, joten silakan ja kilohailin troolikalas-
tusta jouduttiin rajoittamaan maa- ja metsäta-
lousministeriön asetuksilla. Rajoituksilla py-
rittiin varmistamaan elintarvikkeeksi käytet-
tävän silakan riittävyys jalostusteollisuuden 
ympärivuotiseen käyttöön. Kiintiöiden täyt-
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tymisen estämiseksi silakan ja kilohailin re-
hukalastusta rajoitettiin enemmän kuin elin-
tarvikkeeksi pyyntiä. Vuosina 2004—2005 
romutettiin kalastuskapasiteetin alentamisek-
si julkisella tuella yhteensä 15 alusta, joista 
13 oli pelagisia troolareita. 
 
Rekisteröintimenettely 

Lakiehdotuksessa pyritään luomaan edelly-
tykset mahdollisimman tasapuoliselle ja su-
juvalle rekisteröintimenettelylle. Perustusla-
kivaliokunnan kannanottojen mukaan laissa 
säädettyjen elinkeinon rajoitusten tulee olla 
täsmällisiä ja tarkkarajaisia. Sen lisäksi rajoi-
tusten olennaisen sisällön, kuten rajoitusten 
laajuuden ja edellytysten, tulee ilmetä laista. 
Luvan edellytyksiä ja pysyvyyttä koskevien 
säännösten tulee antaa riittävä ennustettavuus 
viranomaistoiminnasta (PeVL 8/2006 ). 

Aluksen rekisteröimisen edellytykset liit-
tyisivät alukseen, sillä harjoitettavaan kalas-
tukseen ja käytettävissä olevaan rekisteriti-
laan. Aluksen tulisi olla suomalainen ja kiin-
tiöityjen kalalajien kalastuksella tulisi olla 
riittävä taloudellinen yhteys suomalaiseen 
kalastuselinkeinoon. 

Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitii-
kan täytäntöönpanosta annetun lain 
(1139/1994) 4 a § sisältää säännöksen riittä-
västä taloudellisesta yhteydestä Suomen kiin-
tiötä kalastavien kalastusalusten ja Suomen 
kalastuselinkeinon välillä. Lainkohdan mu-
kaan kalastuksella on riittävä taloudellinen 
yhteys suomalaiseen kalastuselinkeinoon, jos 
vähintään puolet sen vuotuisesta saaliista, 
laskettuna saaliin kokonaisarvosta, puretaan 
suomalaiseen satamaan, tai vähintään puolet 
sen vuosittaisista kalastusmatkoista tehdään 
suomalaisesta satamasta, taikka vähintään 
puolet aluksen miehistöstä on Suomen kansa-
laisia tai muiden Euroopan talousalueeseen 
kuuluvien valtioiden kansalaisia, joiden va-
kinainen asuinpaikka on Suomessa. Rekiste-
riviranomainen voi ottaa huomioon muitakin 
rekisteröitävän tai rekisterissä olevan aluksen 
omistajan esittämiä seikkoja, jotka osoittavat, 
että aluksen harjoittamalla kalastuksella on 
riittävä taloudellinen yhteys suomalaiseen 
kalastuselinkeinoon. Ahvenanmaa on ottanut 
omaan lainsäädäntöönsä vastaavan sisältöi-
sen säännöksen.  

Säännös liittyy kiinteästi kalastusalusten 
rekisteröimistä ja rekisteristä poistamista 
koskeviin edellytyksiin, joten sen siirtäminen 
Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitii-
kan täytäntöönpanosta annetusta laista meri-
alueiden kalastusalusrekisteriä koskevaan la-
kiin on perusteltua. Samalla säännös kumot-
taisiin Euroopan yhteisön yhteisen kalastus-
politiikan täytäntöönpanosta annetusta laista.  

Alukset rekisteröitäisiin siinä järjestyksessä 
kun hakemukset olisivat saapuneet työ- ja 
elinkeinokeskuksiin. Lakiehdotuksessa säily-
tetään nykyinen käytäntö, jonka mukaan 
maa- ja metsätalousministeriön täytyy vah-
vistaa rekisteritilan riittävyys ennen kuin työ- 
ja elinkeinokeskus voi tehdä rekisteröintipää-
töksen. Suomen kalastuslaivaston ja kalas-
tuskapasiteetin pienen koon takia ei ole tar-
koituksenmukaista jakaa rekisteritilan hallin-
nointia eri työ- ja elinkeinokeskuksille. Koko 
maan pitäminen yhtenä rekisteritila-alueena 
takaa kaikille samaan alusryhmään kuuluville 
aluksille niiden rekisteröintipaikkaan katso-
matta yhtäläiset mahdollisuudet Suomen ko-
konaiskalastuskapasiteetin hyödyntämiseen. 
Maa- ja metsätalousministeriö yhteisen ka-
lastuspolitiikan täytäntöönpanosta huolehti-
vana viranomaisena vastaa Euroopan yhtei-
sölle siitä, että suurinta sallittua kokonaiska-
lastuskapasiteettia ei missään olosuhteissa 
ylitetä.  

Nykyisestä troolareiden segmentistä ei 
poistu juuri lainkaan kalastuskapasiteettia. 
Aluksia poistetaan ainoastaan uusien troola-
reiden rekisteröimiseksi. Oletettavasti tilanne 
jatkuisi samanlaisena lakiehdotuksen hyväk-
symisen jälkeenkin. Hakemuksia troolareiden 
rekisteröimiseksi saapuu kuitenkin työ- ja 
elinkeinokeskuksiin vuosittain 10—20 kap-
paletta. Käytännössä hakemukset on hylätty 
puuttuvan rekisteritilan takia tai koska seg-
mentissä on katsottu olevan ylikapasiteettia 
suhteessa käytettävissä oleviin kalastusmah-
dollisuuksiin. Hylättyjä hakemuksia ei ole ol-
lut mahdollista jättää odottamaan vapautuvaa 
rekisteritilaa. 

Lakiehdotuksessa ehdotetaan, että sen jäl-
keen kun hakija on saanut rekisteritilan puut-
teella perustellun kielteisen päätöksen hake-
mukseensa, hakemus jäisi hakijan niin halu-
tessa odottamaan rekisteritilan vapautumista 



 HE 17/2009 vp  
  

 

14 

vuoden ajaksi. Hakija voisi kirjallisesti pyy-
tää ajan pidentämistä enintään vuodella. 

Rekisteröintijärjestyksessä ensimmäisenä 
oleva rekisteröitäisiin heti, kun vapaata rekis-
teritilaa on syntynyt aluksen tarvitsema mää-
rä. Vapaata rekisteritilaa muodostuisi joko 
edellä selostetulla valtioneuvoston asetuksel-
la toteutettavalla kokonaiskapasiteetin uusja-
olla tai poistettaessa aluksia kyseisestä alus-
ryhmästä. Käytännössä aikaa hakemuksen 
jättämisestä rekisteriluvan saamiseen voisi 
kulua hyvinkin paljon, jolloin hakemuksen 
jättäjän toimintasuunnitelmat saattavat muut-
tua useaan kertaan. Puutteistaan huolimatta 
ehdotettu menettely olisi hallintotoiminnan 
ennustettavuuden ja hakijoiden tasapuolisen 
kohtelun kannalta parannus nykytilaan ver-
rattuna, sillä nykyisessä käytännössä vapau-
tuva rekisteritila menisi sille, joka osaisi ha-
kea rekisteröintiä juuri oikealla hetkellä re-
kisteritilan vapautuessa. 

Yhtenä vaihtoehtona avomerialusten rekis-
teröinnissä pohdittiin vapaan rekisteritilan ju-
listamista haettavaksi ja tilan jakamista joko 
hakijoiden tai alusten ominaisuuksien perus-
teella. Hakijaan tai alukseen liittyvän ominai-
suuden, kuten esimerkiksi hakijan iän tai 
aluksen polttoainetaloudellisuuden, käyttä-
minen jakoperusteena lisäisi viranomaisten 
työtä ja antaisi heille paljon harkintavaltaa. 
Menettely saattaisi olla myös ongelmallinen 
hakijoiden yhdenvertaisuuden ja tasapuolisen 
kohtelun kannalta. Tavoiteltu vaikutuskin 
voisi jäädä saamatta, koska esimerkiksi nuo-
relle kalastajalle rekisteröity alus saattaisi 
vaihtaa omistajaa heti rekisteröinnin jälkeen. 
Avomerialuksien omistajat ovat nykyään 
Suomessakin usein osakeyhtiöitä tai kom-
mandiittiyhtiöitä, joiden kohdalla omistajien 
henkilökohtaisten ominaisuuksien vertailu 
olisi johtanut elinkeinotoiminnan kannatta-
vuuden vertailuun. Tällöin oltaisiin jo kauka-
na elinkeinonvapaudesta. 

Toisena vaihtoehtona harkittiin rekisteriti-
lan jakamista kaikille hakijoille hakijoiden 
lukumäärän suhteessa. Tämän vaihtoehdon 
huonoja puolia olisi rekisteritilan mahdolli-
nen pirstoutuminen niin pieniin yksiköihin, 
että niillä ei olisi hakijoille juurikaan merki-
tystä alusta rekisteröitäessä. Hallinnollisesti 
rekisteritilan seuranta monimutkaistuisi ja 
vaatisi nykyistä enemmän resursseja.  

Euroopan yhteisön kalastusalusrekiste-
risäädökset säätelevät kalastusaluksia, ja ai-
noastaan aluksiin sidottu kalastuskapasiteetti 
ilmoitetaan komissioon ja otetaan huomioon 
jäsenvaltion kalastuskapasiteettia arvioitaes-
sa. Jäsenvaltion oman kalastusalusrekisterin 
hallinnoinnin kannalta hakijoille myönnetyt 
rekisteritilat ovat kuitenkin varattua kalastus-
kapasiteettia, ja rekisterinpitäjä on sidottu an-
tamaansa rekisteröintilupaan. Koska yhteisön 
säädökset säätelevät vain kalastusalusta ja 
siihen sidottua kalastuskapasiteettia ja koska 
jäsenvaltioiden kokonaiskalastuskapasiteetit 
määritellään yhteisön säädöksillä, rekisteriti-
laa ei esitetä jaettavaksi kalastusalusta pie-
nempiin yksiköihin muutoin kuin poikkeuk-
sellisesti rekisteröintiluvan yhteydessä.  
 
Kalastusaluksen rekisteröintilupa 

Pienimuotoisessa rannikkokalastuksessa 
käytettävien vanhojen ja käytettyjen kalas-
tusalusten hinnat vaihtelevat 4 000 ja 5 000 
euron ja avomerikalastukseen soveltuvien 
suurempien aluksien 1 300 ja 1 500 euron vä-
lillä bruttotonnilta. Huonokuntoiset, ilmeises-
ti "tonnistokaupassa " myydyt alukset ovat 
maksaneet 300 ja 1000 euron välillä brutto-
tonnilta. Aluksen hankkiminen on niin suuri 
investointi, että kalastusaluksen ostaja haluaa 
yleensä olla varma, että hän saa aluksen 
myös rekisteröidyksi kalastusalusrekisteriin. 
Lakiin ehdotetaan otettavaksi mahdollisuus 
hakea rekisteröintilupaa hankittavalle aluk-
selle tai jo rekisteröidyn kalastusaluksen ka-
lastuskapasiteetin lisäämiselle. Rekisterinpi-
täjä myöntäisi luvan yhdeksi vuodeksi ja eri-
tyisistä syistä voisi pidentää luvan voimassa 
oloa enintään yhdellä vuodella.  

Rekisteröintilupa antaa luvan saajalle oi-
keuden saada tiettyyn alusryhmään kuuluva 
ja kalastuskapasiteetiltaan enintään tietyn 
kokoinen kalalastusalus rekisteröidyksi. Lu-
van myöntämismenettely maa- ja metsätalo-
usministeriöltä saatavine vahvistuksineen 
vastaisi soveltuvin osin varsinaista rekiste-
röintimenettelyä. Lupa myönnettäisiin nime-
tylle luonnolliselle tai oikeushenkilölle, eikä 
se olisi siirtokelpoinen. 

Rekisteröintilupa myönnettäisiin myös sil-
loin kun kalastusaluksen omistaja alusta re-
kisteristä poistaessaan haluaa säilyttää aluk-
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sen rekisteritilan itsellään toisen kalas-
tusaluksen rekisteröintiä tai rekisteröidyn 
aluksen kalastuskapasiteetin lisäämistä var-
ten. Tähänkin rekisteröintilupaan sovellettai-
siin edellä mainittua yhden plus yhden vuo-
den säännöstä, eikä tämäkään lupa olisi siir-
tokelpoinen. Jos siirto mahdollistettaisiin, 
aluksia todennäköisesti poistettaisiin enene-
vässä määrin kalastusalusrekisteristä ja muu-
tettaisiin rekisteröintiluviksi, joilla käytäisiin 
kauppaa. Rekisterin hallinnointi kävisi entis-
tä työläämmäksi, koska rekisterin luotetta-
vuuden takaamiseksi jokainen siirto olisi re-
kisteröitävä. Kalastusalusrekisteri on kuiten-
kin rekisteri, jota pidetään olemassa olevista, 
fyysisistä aluksista. Yhteisön säädöksetkin 
edellyttävät kalastuskapasiteetin sitomista 
kalastusalukseen. Esityksen lähtökohta on, 
että pelkkien oikeuksien kirjaamisen rekiste-
riin tulee olla poikkeuksellista ja lyhytaikais-
ta. 

Kalastusalusrekisterin pitämisellä halutaan 
varmistaa, että kalastusasioita hoitavien vi-
ranomaisten tiedossa ovat kaupalliseen kalas-
tukseen kulloinkin käytettävissä olevat kalas-
tusalukset, niiden kalastuskapasiteetit ja ka-
lastustavat. Kalastuselinkeinon ohjaukseen ja 
tukipolitiikkaan liittyviä ratkaisuja tehtäessä 
päätöksentekijöiden on tiedettävä riittävän 
tarkasti, minkälaiset alukset hyödyntävät ka-
lavaroja lähitulevaisuudessa.  
 
Aluksen poistaminen rekisteristä 

Kalastusalusrekisteristä poistettua alusta ei 
enää saa käyttää kaupalliseen kalastukseen 
tai vesiviljelyyn. Koska vapaata rekisteritilaa 
koskevat vaatimukset eivät rajoita vesivilje-
lyaluksen rekisteröintiä, vesiviljelyalus voi-
daan helposti rekisteröidä uudelleen, jos se 
halutaan ottaa uudelleen käyttöön. Kalas-
tusalusten kohdalla tilanne on toinen, jos va-
paata rekisteritilaa ei enää ole. 

Perustuslakivaliokunta on elinkeinotoimin-
nan sääntelyn yhteydessä vakiintuneesti pitä-
nyt luvan peruuttamista yksilön oikeusase-
maan puuttuvana viranomaistoimena vaiku-
tuksiltaan jyrkempänä kuin luvan epäämistä 
(PeVL 8/2006). Sen vuoksi valiokunta on 
katsonut sääntelyn oikeasuhtaisuuden kan-
nalta välttämättömäksi sitoa luvan peruutta-
mismahdollisuus vakaviin tai olennaisiin rik-

komuksiin tai laiminlyönteihin sekä siihen, 
että luvanhaltijalle mahdollisesti annetut 
huomautukset tai varoitukset eivät ole johta-
neet toiminnassa esiintyneiden puutteiden 
korjaamiseen (PeVL 48/2005). 

Esityksessä ehdotetaan, että rekisterinpitä-
jälle säädetään sekä velvollisuus että oikeus 
poistaa kalastusalus rekisteristä. Velvollisuus 
koskisi tilanteita, joissa alus ei enää täytä re-
kisteröimisedellytyksiä. Tällaisia tilanteita 
olisivat aluksen siirtyminen toisen valtion 
alaisuuteen tai rekisteröityminen toisen valti-
on kalastusalusrekisteriin. Jos aluksen har-
joittamalla kalastuksella ei enää olisi riittävää 
taloudellista yhteyttä suomalaiseen kalas-
tuselinkeinoon, rekisterinpitäjän tulisi poistaa 
alus rekisteristä. Tuhoutunut kalastusalus tu-
lisi myös poistaa rekisteristä. Yhteisön sään-
nöksissä on myös määräyksiä aluksen pois-
tamisesta rekisteristä, jos aluksen kalastus-
toiminnan pysyväksi lopettamiseksi on 
myönnetty julkista tukea. Rekisterinpitäjällä 
olisi myös velvollisuus poistaa alus rekiste-
ristä, jos omistaja kirjallisesti ilmoittaa ha-
luavansa poistaa aluksen kalastusalusrekiste-
ristä. Muualla lainsäädännössä saattaa myös 
olla säännöksiä, jotka rajoittavat omistajan 
määräysvaltaa alukseensa. Tällaisia säännök-
siä on esimerkiksi ulosottolainsäädännössä. 

Rekisterinpitäjälle ehdotetaan oikeutta 
poistaa rekisteristä kalastusalus, jos alus ei 
ole antanut saalisilmoituksia kuluvan vuoden 
eikä kolmen edellisen kalenterivuoden aika-
na. Säännöksellä pyritään vähentämään re-
kisterissä olevien kaupallista kalastustoimin-
taa harjoittamattomien kalastusalusten luku-
määrää. Vuonna 2006 vähemmän kuin puolet 
rekisteröidyistä troolareista oli kalastuskäy-
tössä. Poistamisoikeuden käyttö tulisi ajan-
kohtaiseksi erityisesti tilanteissa, joissa aluk-
sia ei rekisteritilan puuttumisen takia voitaisi 
rekisteröidä, vaikka Suomelle osoitetut kalas-
tusmahdollisuudet sallisivat harjoitettua te-
hokkaamman kalastuksen. 

Säännös mahdollistaisi rekisterin ajan-
tasaistamisen poistamalla aluksia, jotka 
omistaja on unohtanut poistaa rekisteristä, 
vaikka on lopettanut ammattimaisen kalas-
tuksen. Varsinkin pienimuotoisen rannikko-
kalastuksen alussegmentissä on tällä hetkellä 
tällaisia aluksia. Rekisterissä olevat passiivi-
set kalastusalukset vähentävät kalastusalus-
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rekisterin käyttökelpoisuutta kalastusrajoitus-
ten ja -tukien suunnittelussa. 

Kolmen kalenterivuoden aikamäärän otta-
minen lakiin parantaisi alusten omistajien oi-
keusturvaa, koska silloin olisi yleisesti tie-
dossa, kuinka kauan alusta voidaan pitää re-
kisterissä passiivisena. Yleisiä oikeusperiaat-
teita soveltaen ensimmäisenä tulisi poistaa ne 
alukset, joilla ei ole pisimpään aikaan harjoi-
tettu kaupallista kalastusta. Tarkastelu tulisi 
ulottaa aina kaikkiin samassa alusryhmässä 
oleviin aluksiin riippumatta siitä, minkä työ- 
ja elinkeinokeskuksen alueelle ne on rekiste-
röity.  

Poistamista ei ehdoteta säädettäväksi vel-
vollisuudeksi, koska kalastusasioita hoitaville 
viranomaisille halutaan jättää harkintavaltaa. 
Jos kalastusalusrekisteriin merkittyjen alus-
ten yhteinen kalastuskapasiteetti laskee kovin 
alas, on mahdollista, että seuraavan kerran 
suurimpia sallittuja kokonaiskalastuskapasi-
teetteja yhteisön tasolla määriteltäessä Suomi 
saattaisi menettää kaiken vapaata rekisteriti-
laa vastaavan kapasiteetin, kuten tapahtui 
joulukuun 31 päivänä 2002.  
 
Tiedonsaanti ja tietojen luovuttaminen 

Lakiehdotuksen mukaan tietoihin ja niiden 
luovuttamiseen sovelletaan ensisijassa kalas-
tusalusrekisterilakia ja Euroopan yhteisön 
säädöksiä ja toissijaisesti viranomaisen toi-
minnan julkisuudesta annettua lakia 
(621/1999) ja henkilötietolakia (523/1999).  

Esitykseen ehdotetaan otettavaksi mahdol-
lisuus saada rekisterin ylläpidon ja käyttötar-
koituksen kannalta välttämättömiä tietoja 
muilta viranomaisilta. Tietoja tarvitaan väes-
tö-, yritys-, yhteisötieto- ja alusrekisteriä pi-
täviltä viranomaisilta sekä rajatarkastus-, 
ulosotto- ja katsastusviranomaisilta. Julki-
suus- ja henkilötietolainsäädännön mukaan 
henkilötiedot eivät sinänsä ole salaisia, mutta 
henkilö voi tietyin edellytyksin kieltää osoi-
tetietojensa luovuttamisen. Lakiesityksessä 
on lähdetty siitä, että ei ole syytä rajoittaa tie-
tojen luovuttamista julkisuuslakia ankaram-
milla säännöksillä. Esityksessä on päinvas-
toin julkisuuslakia laajemmin mahdollistettu 
henkilötietojen luovuttaminen jäljennöksinä, 
tulosteina tai sähköisesti laissa erikseen lue-
telluille tahoille ja tarkoitukseen. Kokemuk-

sen mukaan näillä tahoilla on tarve saada 
omistaja- ja haltijatietoja rekisteristä. Jokai-
sella olisi aluksen rekisteritunnuksen perus-
teella oikeus yksittäisluovutuksena saada jäl-
jennöksenä, tulosteena tai sähköisesti tieto 
aluksen omistajasta ja haltijasta. 
 
 
4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Taloudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole sanottavia taloudellisia 
vaikutuksia valtion talouteen. Kalastusalus-
ten rekisteröiminen on ollut maksutonta, eikä 
maksullisuuteen siirtymistä ehdoteta. Tarvit-
tava rekisterijärjestelmä on olemassa, ja eh-
dotuksen edellyttämät lisäykset ja muutokset 
voidaan toteuttaa rekisterijärjestelmän muun 
kehittämisen ohessa. Vesiviljelyalusten pa-
kollisen rekisteröinnin ei odoteta juurikaan 
lisäävän rekisterinpitäjien työtä. 

 Taloudellisten vaikutusten arvioidaan jää-
vän vähäisiksi kalastusalusten omistajille. 
Lailla sinänsä ei ole suoraa vaikutusta kalas-
tusalusten rekisteröintimahdollisuuksiin, 
koska enimmäiskoot alusryhmien rekisteriti-
loille ehdotetaan säädettäviksi valtioneuvos-
ton asetuksella. Kun otetaan huomioon kes-
tävän kalastuksen vaatimukset ja kalavarojen 
ja kalastuskapasiteetin välinen tasapaino, ny-
kyisessä tilanteessa valtioneuvoston asetuk-
sella vapaa rekisteritila todennäköisesti ohjat-
taisiin rannikkoaluksien rekisteröimiseen. 

Uusien troolareiden rekisteröinti on käy-
tännössä jo pitkän aikaa perustunut siihen, et-
tä hakija ensin poistaa rekisteristä siinä jo 
olevan aluksensa. Jos poistetun aluksen re-
kisteritila ei riitä uudelle alukselle, hakija 
joutuu hankkimaan puuttuvan rekisteritilan 
ostamalla rekisterissä olevan aluksen ja pois-
tamalla sen rekisteristä. 
 
4.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan 
ainoastaan maa- ja metsätalousministeriö voi 
luovuttaa tietoja kalastusalusrekisteristä. La-
kiehdotuksessa tietojenluovutusoikeus on 
osittain laajennettu koskemaan myös työ- ja 
elinkeinokeskuksia. Muutos edellyttää työ- ja 
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elinkeinokeskusten asianomaisten virkamies-
ten koulutusta julkisuus- ja henkilörekisteri-
asioiden hoidossa. 
 
4.3 Ympäristövaikutukset 

Esityksellä ei ole suoria ympäristövaiku-
tuksia. Alusten rekisteröintivelvollisuus hel-
pottaa ympäristörikoksiin merellä syyllisty-
neiden jäljittämistä ja vaikuttaa sitä kautta 
ennalta ehkäisevästi. Hallituksen esitykseen 
sisältyvän mahdollisuuden säilyttää rekisteri-
tila määräajan aluksen rekisteristä poistami-
sen jälkeenkin toivotaan kannustavan huono-
kuntoisten ja ympäristölle vaarallisten alus-
ten romuttamiseen.   
 
4.4 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Lakiehdotuksen tavoite on saattaa kalas-
tusalusten rekisteröintisäädöstö ja -käytäntö 
perustuslain edellyttämälle tasolle. Nykyiset 
säädökset eivät ole riittäviä erityisesti tarkas-
teltaessa henkilötietojen suojaa ja elinkei-
nonvapautta. Ehdotetun lain uskotaan edistä-
vän näiden perusoikeuksien sekä perustuslain 
6 §:n yhdenvertaisuuden perusoikeuden to-
teutumista. 

Pienimuotoista rannikkokalastusta harjoite-
taan usein sivutoimisena maanviljelyksen ja 
muiden rannikko- ja saaristoalueilla harjoitet-
tavien elinkeinojen ohessa. Ehdotukseen si-
sältyvällä alusryhmäjaolla pyritään turvaa-
maan pienimuotoista rannikkokalastusta har-
joittavien kalastusalusten rekisteröimismah-
dollisuudet. Tätä kautta ehdotuksella saattaa 
olla myönteisiä vaikutuksia rannikkoalueiden 
yhteisöille. 
 
 
5  Asian valmiste lu 

5.1 Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Lakiehdotus on valmisteltu maa- ja metsä-
talousministeriössä. Esitys on ollut valmiste-
lun aikana epävirallisella lausuntokierroksel-
la kalatalousasioita hoitavissa työ- ja elinkei-
nokeskuksissa ja kaikissa valtakunnallisissa 
elinkeinokalatalouteen liittyvissä järjestöissä. 
 

5.2 Lausunnot ja niiden huomioon otta-
minen 

Esitysluonnoksesta pyydettiin lausunnot 
oikeusministeriöltä, valtiovarainministeriöltä, 
työ- ja elinkeinoministeriöltä, liikenne- ja 
viestintäministeriöltä, ympäristöministeriöltä, 
sisäasiainministeriöltä, sosiaali- ja terveys-
ministeriön työsuojeluosastolta, maa- ja met-
sätalousministeriön elintarvike- ja terveys-
osastolta, Ahvenenmaan maakunnan halli-
tukselta, Tullihallituksen verotusosastolta, 
Merenkulkulaitokselta, Tietosuojavaltuutetun 
toimistolta, Rajavartiolaitokselta, Työ- ja 
elinkeinokeskusten kalatalousyksiköiltä, 
Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnalta, 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta, 
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelu-
keskukselta (Tike), Elintarviketurvallisuusvi-
rasto Eviralta, Etelä-Suomen kalastusvakuu-
tusyhdistykseltä, Nylands fiskeriförsäkrinsfö-
reningiltä, Pohjanmaan kalastusvakuutusyh-
distykseltä, Satakunnan kalastusvakuutusyh-
distykseltä, Åbolands fiskeriförsäkringsfö-
reningiltä, Österbottens fiskeriförsäkringsfö-
reningiltä, Kalatalouden Keskusliitto ry:ltä, 
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry:ltä, 
Suomen Kalankasvattajaliitto ry:ltä, Suomen 
Kalakauppiasliitto ry:ltä, Elintarviketeolli-
suusliitto ry:n Kalateollisuusyhdistykseltä, 
Pro Kala ry:ltä ja Suomen sisävesiammatti-
kalastajat ry:ltä. Yhteenveto lausunnoista on 
maa- ja metsätalousministeriössä. 

Esitysluonnos sai yleisesti ottaen hyvän 
vastaanoton. Säädettäväksi esitettävää lakia 
pidettiin tarpeellisena ja sen nähtiin takaavan 
alan toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun ja 
parantavan kalastusalusten omistajien ja hal-
tijoiden oikeusturvaa. Toisaalta vapaan rekis-
teritilan jako jonotussysteemillä ja tarvittaes-
sa arvalla herätti myös odotettua kritiikkiä. 
Rekisteritilan jakamisen tarpeellisuutta ran-
nikkoalusten ja avomerialusten kesken ei ky-
seenalaistettu yhdessäkään lausunnossa. 

Oikeusministeriön huomiot, jotka koskivat 
tietojen saamista ja luovutusta käsitteleviä 
pykäliä ja rangaistuspykälää on otettu huo-
mioon hallituksen esityksessä. Myös muut 
lausunnot on mahdollisuuksien mukaan 
huomioitu hallituksen esityksessä. Luonnos 
on muutosten jälkeen lähetetty uudelleen 
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kommentoitavaksi niille lausunnonantajille, 
joita muutokset erityisesti koskivat. 

Kalatalouden Keskusliitto toivoi tarkempaa 
ohjeistusta siitä, mikä luetaan kaupalliseksi 
kalastukseksi merellä. Myös Suomen Am-
mattikalastajaliitto SAKL ry katsoi, että eh-
dotuksen suhde ammattikalastajamääritel-
mään ja ammattikalastajarekisteriin tulisi 
selventää. Selventäminen tulisi tehdä vii-
meistään kalastuslainsäädännön kokonaisuu-
distuksen yhteydessä. 

Kalatalouden Keskusliitto piti rekisteröinti-
lupien myöntämistä hakemusten saapumis-
järjestyksessä tasapuolisena hakijoita koh-
taan, mutta esitti varmuuden vuoksi jonotta-
misen tai keinottelumielessä jonottamisen es-
tämiseksi rekisteritilan jonotuksen edellytyk-
seksi esimerkiksi yrityskohtaiseen kehittä-
missuunnitelmaan perustuvaa todellista tar-
vetta uusia aluskalustoa. Suomen Ammatti-
kalastajaliitto SAKL ry katsoi, että rekiste-
röintilupien myöntämiselle ja kalastusalusten 
rekisteröinnille ehdotettu menettely voi lop-
putulokseltaan olla liian sattumanvarainen, 
eikä vastaa liiton käsitystä elinkeinon joh-
donmukaisesta kehittämisestä. Liitto huo-
mautti, että koska monet aktiiviset yritykset 
ovat ostaneet kapasiteetin vapailta markki-
noilta rahalta, kapasiteetin jakaminen arpo-
malla vääristäisi kilpailutilanteen. Avomeri-
kalastuksen osalta tulisi harkita tarjousmenet-
telyä, jossa mahdollinen vapaa kapasiteetti 
tarjotaan kerran vuodessa halukkaille tarjo-
ajille. Kapasiteetti myönnettäisiin eniten tar-
joaville, mutta myönnössä asetettaisiin haki-
ja-/aluskohtainen katto. Hakijan tarjoukseen 
tulisi sisältyä suunnitelma kyseisen yrityksen 

kehittämiselle ja haetun kapasiteetin käytölle. 
Myös Pohjanmaan TE-keskus kannatti kapa-
siteetin jakoa tarjousmenettelyllä.  

Lakia valmisteltaessa on lähdetty siitä, että 
ei ole tarkoituksenmukaista jakaa vapaata re-
kisteritilaa tarjousmenettelyllä eniten tarjoa-
ville. Tarjousmenettely asettaisi elinkeinon-
harjoittajat eriarvoiseen asemaan. Alusten 
rekisteröinti on tähän asti tapahtunut täysin 
maksutta, koska on katsottu, että kaikki pa-
kolliset maksut heikentävät kalastuksen har-
joittamisedellytyksiä. Troolareiden omistajat 
ovat itse siirtyneet "tonnistokauppaan". 
Kaikki käytössä oleva rekisteritila on alun 
perin jaettu aluksien omistajille ilmaiseksi. 
Rekisteritilan jakaminen maksua vastaan loi-
si myös oletuksen kapasiteetin omistuksen-
kaltaisesta hallinnasta, ja tekisi siten entistä 
vaikeammaksi alusten rekisteristä poistami-
sen pakkotoimenpitein tai kapasiteetin siirto-
jen kieltämisen. Kehittämissuunnitelmien 
vaatiminen ja niiden arviointi taas puolestaan 
lisäisi hallinnon työtaakkaa ja harkintavaltaa 
ja monimutkaistaisi lupamenettelyä. Kehit-
tämissuunnitelmien toteutumista tulisi myös 
seurata ja reagoida niiden noudattamatta jät-
tämisiin. 

Hallituksen esityksessä on pyritty mahdol-
lisimman sidottuun harkintaan ja hakijoiden 
objektiiviseen kohteluun. Yksittäisiä elinkei-
nonharjoittajia ei haluta asettaa vertailutilan-
teeseen, vaan (hallinnollispoliittinen) harkin-
ta ja elinkeinon ohjailu toteutetaan säädettä-
essä rekisteritilan jakamisesta alusryhmien 
kesken. Elinkeinon rakenteeseen voidaan 
myös vaikuttaa rakennepoliittisin tukiväli-
nein. 

 
 
 
 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Lakiehdotuksen perustelut  

1 luku. Yleiset säännökset 

1 §. Soveltamisala. Ehdotettua lakia sovel-
lettaisiin suomalaisiin kalastusaluksiin ja ve-
siviljelyaluksiin, joita käytetään merialueilla. 
Pykälästä selviää ehdotetun lain normi-

hierarkkinen asema Euroopan yhteisön yh-
teistä kalastuspolitiikkaa koskeviin asetuksiin 
nähden. Elollisten vesiluonnonvarojen säilyt-
tämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yh-
teisessä kalastuspolitiikassa annetun neuvos-
ton asetuksen (EY) N:o 2371/2002, jäljem-
pänä yhteisön kalastuspolitiikka-asetus, artik-
lassa 15 kukin jäsenvaltio velvoitetaan pitä-
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mään lippunsa alla purjehtivista yhteisön ka-
lastusaluksista rekisteriä. Yhteisön kalastus-
laivastorekisteristä annetun komission ase-
tuksen (EY) N:o 26/2004, jäljempänä yhtei-
sön kalastuslaivastorekisteriasetus, artiklassa 
2 todetaan, että rekisteriä pidetään myös 
aluksista, joita käytetään yksinomaan vesivil-
jelyssä. 

2 §. Rekisterin käyttötarkoitus. Pykälästä 
ilmenee, että rekisteriä käytetään ensisijaises-
ti Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitii-
kan täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien 
hoitamiseen ja toissijaisesti kansallisiin tar-
peisiin. 

Yhteisen kalastuspolitiikan mukainen ka-
lastuksenvalvonta perustuu kalastusalusrekis-
terissä olevien tietojen hyväksi käyttämiseen. 
Kalastuskiintiötä seurataan kalastusaluskoh-
taisesti alusten päälliköiden pitämien alus-
päiväkirjojen ja saaliita koskevien purkuil-
moitusten perusteella jäsenvaltioiden kalan-
saalistietojen kirjaamista koskevista yksityis-
kohtaisista säännöistä annetun komission 
asetuksen (ETY) N:o 2807/83 ja yhteiseen 
kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvonta-
järjestelmästä annetun neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 2847/93 mukaisesti. Myös yhtei-
sön säännöksien mukaiset erityiskalastuslu-
vat, kuten esimerkiksi turskan kalastuksen 
luvat, ovat kalastusaluskohtaisia. Pyyntipon-
nistuksen laskenta pohjautuu kalastusalusten 
kalastuspäiviin ja konetehoon ja kalastuska-
pasiteetin seuranta alusten vetoisuutta ja ko-
netehoa koskeviin tietoihin. 

Kalastusalusrekisterin tietoja käytetään 
myös Euroopan yhteisön niin sanottujen tie-
donkeruuasetusten velvoitteiden täyttämisek-
si. Tiedonkeruuasetuksia ovat neuvoston ase-
tus (EY) N:o 199/2008 kalatalousalan tieto-
jen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevista 
yhteisön puitteista sekä yhteistä kalastuspoli-
tiikkaa koskevien tieteellisten lausuntojen tu-
kemisesta ja komission asetus (EY) N:o 
665/2008 kalatalousalan tietojen keruuta, 
hallintaa ja käyttöä koskevista yhteisön puit-
teista sekä yhteistä kalastuspolitiikkaa kos-
kevien tieteellisten lausuntojen tukemisesta 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
199/2008 soveltamista koskevista yksityis-
kohtaisista säännöistä.  

Tilastotietojen keräämistä koskevien ase-
tusten, kuten neuvoston asetuksen (ETY) N:o 

3880/91 Koillis-Atlantilla kalastavien jäsen-
valtioiden saaliiden määriä koskevien tieto-
jen toimittamisesta ja Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1921/2006 
jäsenvaltioissa tapahtuvaa kalastustuotteiden 
maahantuontia koskevien tilastotietojen toi-
mittamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 1382/91 kumoamisesta, soveltaminen 
edellyttää myös kalastusaluksia koskevien 
rekisteritietojen saamista. Edellä mainittujen 
tiedonkeruu- ja tilastoasetuksien toimeenpa-
nosta Suomessa huolehtii Riista- ja kalata-
louden tutkimuslaitos. 

Kansallisia tarpeita varten kalastusalusre-
kisterissä olevia tietoja käyttävät muun mu-
assa Tilastokeskus Suomen kasvihuonekaa-
supäästöjen laskemiseen, ulosottoviranomai-
set ulosottoselvityksiin ja ulosottoasioiden 
täytäntöönpanoa varten, tulliviranomaiset 
valvontatehtäviinsä ja polttoaineen veronpa-
lautushakemusten käsittelyyn, Onnettomuus-
tutkintakeskus onnettomuustutkintaan sekä 
rajavartiolaitos kalastuksen valvontaan, raja-
turvallisuuden ylläpitämiseen ja öljynpääs-
tömaksututkintaan. Vesiliikenteen valvonta-
viranomaiset käyttävät merialueiden kalas-
tusalusrekisterissä olevia tietoja valvonta- ja 
pelastustoiminnan tukemiseksi. 

3 §. Määritelmät. Yhteisön kalastuspoli-
tiikka-asetuksen 3 artiklan määritelmän mu-
kaan kalastusaluksella tarkoitetaan alusta, jo-
ka on varustettu elollisten vesiluonnonvaro-
jen kaupallista hyödyntämistä varten. Elolli-
silla vesiluonnonvaroilla kyseisen artiklan 
määritelmissä taas tarkoitetaan "käytettävissä 
ja saatavilla olevia elollisia merellisiä luon-
nonvaroja, myös anadromisia ja katadromisia 
lajeja sinä aikana kun ne elävät meressä". 
Suomessa pienimuotoista rannikkokalastusta 
voidaan harjoittaa myös aluksilla, joissa ei 
ole kiinteitä, kalastukseen tarkoitettuja varus-
teita. Myös tällaisten alusten rekisteröiminen 
merialueiden kalastusalusrekisteriin on pa-
kollista. 

Yhteisön asetuksissa jäsenvaltiot velvoite-
taan pitämään lippunsa alla purjehtivista ka-
lastusaluksista rekisteriä. Alusten kansalli-
suudesta on säännös Yhdistyneiden kansa-
kuntien merioikeusyleissopimuksen (SopS 
84/94) 91 artiklassa. Artiklan mukaan jokai-
sen valtion tulee määrätä ne ehdot, joilla 
alukset saavat sen kansallisuuden, joilla ne 
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rekisteröidään sen alueella ja joilla niillä on 
oikeus käyttää sen lippua. Aluksilla on sen 
valtion kansallisuus, jonka lippua niillä on 
oikeus käyttää. Valtion ja aluksen välillä tu-
lee olla todellinen yhteys. Suomessa alusten 
kansallisuutta koskevat ehdot on säädetty 
merilain (674/1994) 1 luvun 1 §:ssä ja ase-
tuksessa merilain 1 luvun 1 §:n soveltamises-
ta.  

Aluksen kansallisuus tulee todetuksi samal-
la kun alus rekisteröidään Merenkulkulaitok-
sen pitämään alusrekisteriin. Kalastusalukset, 
joiden pituus on vähintään 15 metriä, on re-
kisteröitävä alusrekisteriin. Vähintään 10 
metriä pitkät kalastusalukset taas voidaan 
omistajan pyynnöstä rekisteröidä alusrekiste-
riin. Niiden kalastusalusten kansallisuuden, 
joita ei merkitä alusrekisteriin, toteavat meri-
lain 1 luvun 1 §:n säännösten mukaisesti ka-
lastusaluksen merialueiden kalastusalusrekis-
teriin rekisteröivä viranomainen ja meren-
kulkuasioista vastaavana ministeriönä liiken-
ne- ja viestintäministeriö siten, että pykälän 1 
momenttia sovellettaessa harkinnan suorittaa 
rekisteröivä viranomainen ja 2, 3 ja 5 mo-
menttia sovellettaessa liikenne- ja viestintä-
ministeriö. 

Kaupallinen kalastus on kalastusta myynti-
tarkoituksessa tai kalastusta, jossa saalis tai 
osa siitä joka tapauksessa päätyy myyntiin. 
Myyntitarkoitus ja myynti on tässä yhteydes-
sä ymmärrettävä laajasti, saatu vastike voi ol-
la muutakin kuin rahaa.  

Aluksen kokonaispituus määritellään kalas-
tusalusten ominaisuuksista annetun neuvos-
ton asetuksen (ETY) N:o 2930/86 2 artiklan 
1 kohdassa pituudeksi, joka on keulan ää-
rimmäisenä edessä olevasta pisteestä perän 
äärimmäisenä takana olevaan pisteeseen ve-
detyn suoran pituus. Pituus mitataan metreis-
sä kahden desimaalin tarkkuudella. 

Rekisteritila määritellään kalastuskapasi-
teettina. Suomen kalastuskapasiteetin viiteta-
so vahvistettiin neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 2371/2002 III luvussa määritellyn yhtei-
sön laivastopolitiikan soveltamista koskevis-
ta yksityiskohtaisista säännöistä annetussa 
komission asetuksessa (EY) N:o 1438/2003. 
Yhteisön kalastuspolitiikka-asetuksessa sää-
detystä lisäys- ja poistojärjestelmästä kuiten-
kin seuraa, että Suomen suurin sallittu kalas-
tuskapasiteetti on tätä viitetasoa pienempi. 

Lisäksi edellä mainittujen neuvoston ja ko-
mission asetusten säännöksistä seuraa, että 
suurimman sallitun kapasiteetin taso ei ole 
muuttumaton, vaan se voi vaihdella esimer-
kiksi julkisella tuella tehtävien alusten romu-
tusten vuoksi ja rekisteriin jälkikäteen tehtä-
vien korjausten takia. 

Rekisteröintiluvan ja rekisteröinnin määri-
telmillä pyritään selventämään sitä, että re-
kisteröintitapahtumalla tarkoitetaan ainoas-
taan aluksen merkitsemistä ensimmäistä ker-
taa alusryhmäänsä vastaavaan rekisteritilaan 
rekisterissä. Aluksen omistajanvaihdosta 
koskevien tietojen tai aluksen muuttuneiden 
kotipaikkatietojen merkitseminen ei ole re-
kisteröintiä, vaikka muuttuneiden omistaja- 
ja osoitetietojen ilmoittaminen rekisterinpitä-
jälle on pakollista 19 §:n nojalla. Rekiste-
röintiä edellyttävät kaikki sellaiset toimenpi-
teet, jotka lisäävät kalastusaluksen kalastus-
kapasiteettia. Kalastusaluksen kapasiteetin 
pienenemisestä ilmoitetaan 19 §:n nojalla 
samoin kuin vesiviljelyaluksen kapasiteetin 
lisäyksestä tai pienenemisestä.  
4 §. Rekisterinpitäjät. Koska merialueiden 
kalastusalusrekisteri on ensisijaisesti tarkoi-
tettu Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspo-
litiikan valvonnassa käytettäväksi välineeksi, 
on tarkoituksenmukaista edelleen jatkaa 
voimassa olevaa käytäntöä, jonka mukaan 
rekisteriä pitävät samat rannikkoalueiden 
työ- ja elinkeinokeskukset, jotka valvovat yh-
teisen kalastuspolitiikan noudattamista toi-
mialueillaan. Tämän takia ehdotetaan 1 mo-
menttiin säännöstä, jonka perusteella rekiste-
riä pitäisivät maa- ja metsätalousministeriö ja 
ne työ- ja elinkeinokeskukset, joiden toimi-
alue sijaitsee Itämeren rannikkoalueilla. Py-
kälän 2 momentissa valtuutettaisiin maa- ja 
metsätalousministeriö säätämään asetuksella 
rekisterinpitoon liittyviä tehtäviä jonkun tai 
joidenkin työ- ja elinkeinokeskusten tehtä-
väksi.  

Työ- ja elinkeinoministeriön 29.12.2008 
antaman määräyksen (4265/023/2008) perus-
teella Varsinais-Suomen työ- ja elinkeino-
keskus hoitaa kalatalouteen liittyviä tehtäviä 
Satakunnan työ- ja elinkeinokeskuksen alu-
eella, Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskus 
Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeinokes-
kuksen alueella ja Kainuun työ- ja elinkeino-
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keskus Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkei-
nokeskuksen alueella. 

Pykälän 3 ja 4 momentissa lueteltaisiin re-
kisterinpitäjien tehtävät. Vaikka rekisteri on 
valtakunnallinen, rekisterinpitäjillä olisi val-
tuudet rekisteröidä ja tehdä rekisterimerkin-
töjä ainoastaan omaan toimivaltaansa kuulu-
via aluksia koskien. Säännös vastaisi nykyis-
tä käytäntöä.  

Maa- ja metsätalousministeriölle kuuluu 
Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitii-
kan täytäntöönpanosta annetun lain 
(1139/1994) yleinen täytäntöönpano. Maa- ja 
metsätalousministeriö on myös edellä maini-
tun lain nojalla Euroopan yhteisön yhteisestä 
kalastuspolitiikasta annetuissa yhteisön sää-
döksissä ja päätöksissä tarkoitettu jäsenvalti-
on toimivaltainen viranomainen. Yhteisön 
kalastuspolitiikka-asetuksen mukaan jäsen-
valtioiden on varmistettava, etteivät ne ylitä 
kalastuskapasiteetilleen asetettuja viitetasoja 
ja että ne noudattavat lisäys- ja poistojärjes-
telmää. Maa- ja metsätalousministeriö ilmoit-
taa yhteisön kalastuslaivastorekisteristä anne-
tun komission asetuksen (EY) N:o 26/2004 
mukaisesti neljä kertaa vuodessa rekisterissä 
olevia aluksia koskevat tiedot Euroopan yh-
teisön komissiolle. Koska Suomen kalastus-
kapasiteetin hallinnointi jo näiden säännösten 
nojalla kuuluu maa- ja metsätalousministeri-
ön tehtäviin, esitetään lakiin ottavaksi selven-
tävä säännös ministeriön rekisteritilan hallin-
nointioikeuksista. Maa- ja metsätalousminis-
teriö vastaa myös rekisterin teknisen sovel-
luksen toimivuudesta ja teknisestä tie-
tosuojasta. 
 
2 luku. Rekisteröintimenettely 

5 §. Toimivaltainen rekisterinpitäjä. Toi-
mivaltainen rekisterinpitäjä määräytyisi aluk-
sen omistajan kotikunnan mukaan. Suurin 
osa rekisteröityjen alusten omistajista asuu 
Pohjanlahden, Saaristomeren tai Suomenlah-
den rannikkoalueilla. Aluksen omistajan ko-
tikunta voi kuitenkin olla muuallakin, joten 
lakiin on otettava säännös näiden tilanteiden 
varalta. Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan 
säännöstä, jonka perusteella aluksen omistaja 
voisi tällaisissa tilanteissa itse valita rekiste-
rinpitäjien joukosta toimivaltaisen rekisterin-
pitäjän. 

Rannikon työ- ja elinkeinokeskuksissa 
alusten rekisteröintejä hoitavat käytännössä 
samat virkamiehet, jotka valvovat yhteisön 
yhteisen kalastuspolitiikan noudattamista 
työ- ja elinkeinokeskuksen kalatalousyksikön 
toimialueella. Paikallistuntemuksen takia 
heillä on hyvät mahdollisuudet huolehtia sii-
tä, että rekisteritiedot pysyvät ajantasaisina. 

6 §. Alusten ryhmittely. Alukset rekisteröi-
täisiin kolmeen eri alusryhmään: rannikko-
aluksiin, avomerialuksiin tai vesiviljelyaluk-
siin. Yhteisön kalastuslaivastorekisteristä an-
netun komission asetuksen (EY) N:o 26/2004 
mukaan yksinomaan vesiviljelyssä käytettä-
vät alukset tulee rekisteröidä omaksi ryh-
mäkseen, jolle annetaan koodi AQU. Yhtei-
sön säädökset eivät velvoita seuraamaan ve-
siviljelyalusten kalastuskapasiteettia. Moni-
vuotisiin laivasto-ohjelmiin ja MOO-
koodistoon perustuvan segmenttijaon poistut-
tua yhteisön lainsäädännöstä jäsenvaltiot 
saavat itse päättää, minkälaisilla säännöksillä 
ne kalastusaluksensa ryhmittelevät ja kalas-
tuskapasiteettiaan tältä osin mukauttavat. 

Ehdotetulla kalastusalusten ryhmittelyllä 
pyritään luomaan selkeä järjestelmä, joka 
mahdollistaisi kalastuskapasiteetin sääntelyn 
ja toisi hallintotoimintaan lisää ennustetta-
vuutta. Yksittäiselle kalastuselinkeinon har-
joittajalle ryhmittelyllä olisi merkitystä aino-
astaan aluksia rekisteröitäessä. Ehdotuksessa 
lähdetään siitä, että kaikki kalastusalukset 
saisivat käyttää kaikkia laillisia pyydyksiä. 
Julkisella vallalla ei ole rekisteriä koskevien 
säännösten yhteydessä tarvetta säädellä pyy-
dysten käyttöä eri alusryhmissä. Tosin pyy-
dystyyppien käyttöä saatetaan rajoittaa yhtei-
sön säännöksillä. Esimerkiksi turskan kalas-
tukseen käytettäviä pyydyksiä ei saa käyttää 
kaikilla kalastusaluksilla.  

Alusryhmien enimmäiskoko ehdotetaan 
säädettäväksi valtioneuvoston asetuksella. 
Enimmäiskoon sääntelyllä ohjataan kalas-
tuselinkeinon rakennetta, joten on perusteltua 
päättää asiasta valtioneuvoston yleisistunnos-
sa eikä ministeriön asetuksella. 

Suomen kalastusalusrekisterin enimmäis-
koko muuttuu automaattisesti toisaalta julki-
sella tuella tapahtuvien romutusten ja toisaal-
ta turvallisuuden, työolojen, hygienian, tuot-
teiden laadun, energiatehokkuuden tai pyyn-
tikohteen valikoivuuden parantamiseksi teh-
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tyjen alusten nykyaikaistamisten johdosta. 
Säännöstä asianomaisen alusryhmän rekiste-
ritilan enimmäiskoosta on tällaisissa tilan-
teissa myös muutettava. 

Edellä selostettuja tilanteita lukuun otta-
matta alusryhmien rekisteritilasta säädettäes-
sä päätöksenteon pohjana olisivat Euroopan 
yhteisön kestävän kalastuksen periaatteet ja 
kalastusalusten kalastuskapasiteettien ja ka-
lavarojen välinen tasapaino. Alusryhmän re-
kisteritilan pienentäminen ei saisi kuitenkaan 
johtaa tilanteeseen, jossa kalastusaluksia 
poistetaan rekisteristä muilla kuin esityksen 3 
luvussa mainituilla perusteilla. Alusryhmien 
enimmäiskoosta säätämällä on tarkoitus 
säännellä kalastusalusrekisterissä mahdolli-
sesti olevan vapaan rekisteritilan käyttöä. Jos 
yhteisön säädökset tulevaisuudessa tulevat 
edellyttämään kalastusalusten pakkopoistoa 
laajemmin kuin mihin 3 luvussa annetaan 
mahdollisuuksia, asiasta tulee säätää erik-
seen.  

7 §. Rekisteröintivelvollisuus. Pykälän 1 ja 
2 momentissa määriteltäisiin ne tilanteet, 
joissa edellytetään aluksen rekisteröintiä. 
Kaupalliseen kalastukseen merellä saadaan 
käyttää ainoastaan merialueiden kalastusalus-
rekisteriin merkittyjä kalastusaluksia. Sisä-
vesien kalastusalusrekisteriin merkittyjä ka-
lastusaluksia ei saa käyttää kaupalliseen ka-
lastukseen merialueilla, vaan ne pitää rekiste-
röidä myös merialueiden kalastusalusrekiste-
riin, jos niillä halutaan kalastaa merellä. Sitä 
vastoin merialueiden kalastusalusrekisteriin 
rekisteröityjä aluksia voidaan käyttää kaupal-
liseen kalastukseen myös sisävesillä, koska 
sisävesialusten rekisteröiminen sisävesialuei-
den kalastusalusrekisteriin on nykysäännös-
ten mukaan vapaaehtoista. 

Jos rekisterissä olevan kalastusaluksen ve-
toisuutta tai konetehoa lisätään, lisäys on re-
kisteröitävä ennen kuin aluksen käyttöä kau-
palliseen kalastukseen voidaan jatkaa. Sään-
nös on välttämätön kalastuskapasiteetin yli-
tysten estämiseksi. Kalastusaluksen vetoi-
suuden ja konetehon vähennystä ei sen sijaan 
tarvitse rekisteröidä, mutta siitäkin pitää 19 
§:n mukaisesti ilmoittaa rekisterinpitäjälle, 
jotta kalastusalusrekisteri kuvaisi luotettavas-
ti laivaston todellista kalastuskapasiteettia ja 
rekisteritilan vaihteluita pystyttäisiin seuraa-
maan. 

Vesiviljelyalus olisi rekisteröintivelvolli-
suuden piirissä, jos sitä käytetään yksin-
omaan vesiviljelyssä. Jos vesiviljelyaluksella 
vesiviljelyn lisäksi kalastetaan kaupallisesti, 
se pitää rekisteröidä kalastusaluksena siihen 
alusryhmään, johon se pituutensa perusteella 
sijoittuu. Vesiviljelyalusten rekisteröintivel-
vollisuus on säädetty Euroopan yhteisössä, 
jotta kaikki merellä jonkin tyyppistä elollis-
ten vesiluonnonvarojen pyyntiä harjoittavat 
alukset olisivat rekisterissä, ja niiden toimin-
nan valvonta olisi siten helpompaa.. Vesivil-
jelyalusten vetoisuuden tai konetehon lisäys-
tä ei tarvitse rekisteröidä, koska alusten ka-
pasiteettia ei ole rajoitettu. Vetoisuuden ja 
konetehon lisäykset ja vähennykset tulee kui-
tenkin 19 §:n mukaisesti ilmoittaa rekisterin-
pitäjälle. 

8 §. Rekisteröinnin hakeminen. Pykälässä 
säädettäisiin siitä, kuka voi saada rekiste-
röinnin vireille ja minkälainen hakemusme-
nettely on. Aluksen rekisteröiminen on aluk-
sen omistajan oikeus ja velvollisuus. Aluksen 
vuokrannut voi ainoastaan omistajan valta-
kirjalla hakea rekisteröintilupaa alukselle tai 
aluksen rekisteröintiä. Todisteellisuus- ja 
luotettavuusvaatimusten takia hakemuksen 
tulee olla kirjallinen.  

Hakemuksessa esitettävät alusta koskevat 
tekniset tiedot määräytyvät kalastusaluksen 
ominaisuuksista annetun neuvoston asetuk-
sessa (ETY) N:o 2930/86 ja kalastusalusten 
ominaisuuksista annetun asetuksen (ETY) 
N:o 2930/86 muuttamisesta annetun neuvos-
ton asetuksen (EY) N:o 3259/94 sekä kalas-
tusalusten ominaisuuksista annetun neuvos-
ton asetuksen (ETY) N:o 2930/86 säännösten 
täytäntöönpanosta annetun komission pää-
töksen (95/84/EY) perusteella. Muista alusta 
koskevista tiedoista on määräyksiä yhteisön 
kalastuslaivastorekisteriasetuksen liitteissä. 
Liitteistä ilmenevät myös tiedot, joita tarvi-
taan pyydyksistä. Hakijan tulee esittää luotet-
tava ja riittävä selvitys omistusoikeudestaan 
alukseen, selvitys mahdollisen haltijan hal-
lintaoikeudesta sekä omistajan ja haltijan 
henkilö- ja yhteystiedoista. 

9 §. Kalastusaluksen rekisteröinnin edelly-
tykset. Kalastusaluksen rekisteröinnin edelly-
tykset liittyisivät sekä alukseen että käytettä-
vissä olevaan rekisteritilaan. Aluksen tulee 
olla suomalainen ja jos se kalastaa Euroopan 
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yhteisön kiintiöimiä kalalajeja, sillä tulee olla 
riittävä taloudellinen yhteys suomalaiseen 
kalastuselinkeinoon. Hakijan velvollisuus 
olisi esittää todistus tai muu selvitys aluksen 
kansallisuudesta ja selvitys riittävästä talou-
dellisesta yhteydestä suomalaiseen kalas-
tuselinkeinoon. 

Aluksen kansallisuudesta on säännöksiä 
merilain (674/1994) 1 luvun 1 §:ssä. Pykä-
lään on viimeksi tehty Euroopan yhteisön 
edellyttämiä muutoksia 1999 lailla merilain 1 
luvun 1 §:n muuttamisesta (1302/1999). Sa-
manaikaisesti annettiin asetus merilain 1 lu-
vun 1 §:n soveltamisesta (1304/1999). Meri-
lain 1 luvun 1 §:n pääsäännön mukaan alus 
on suomalainen ja oikeutettu käyttämään 
Suomen lippua, jos Suomen kansalainen tai 
suomalainen oikeushenkilö omistaa enem-
män kuin kuusi kymmenesosaa aluksesta. 
Poikkeukset tästä 1 momentissa mainitusta 
pääsäännöstä ovat 2 ja 3 momentissa ja ase-
tuksessa merilain 1 luvun 1 §:n soveltamises-
ta. Poikkeukset kohdistuvat säännöksissä esi-
tetyin varauksin Euroopan talousalueella si-
jaitsevan valtion kansalaisiin tai oikeushenki-
löihin tai aluksiin, joiden käyttö merenkul-
kuun on ratkaisevasti suomalaisten määrättä-
vissä. Poikkeussääntöihin perustuvat hyväk-
symiset myöntää merenkulusta vastaava mi-
nisteriö. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi vastaavan sisältöinen säännös riittäväs-
tä taloudellisesta yhteydestä suomalaiseen 
kalastuselinkeinoon kuin tällä hetkellä on 
Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitii-
kan täytäntöönpanosta annetun lain 4 a §:ssä. 
Pykälä on lisätty lakiin vuonna 2002 lailla 
1008/2002. Sen tarkoitus on ollut vahvistaa 
ammattimaisen kalastuksen ja suomalaisen 
kalastuselinkeinon välistä suhdetta kalastet-
taessa kalakantoja, joiden kalastusmahdolli-
suutta on rajoitettu Euroopan yhteisön sää-
döksillä (kiintiöt). 

Hallituksen esityksen perusteluissa viitat-
tiin kahteen yhteisön tuomioistuimen käsitte-
lemään asiaan: C-3/87, The Queen v. Minist-
ry of Agriculture, Fisheries and Food, ex par-
te Agegate Ltd ja C-216/87, The Queen v. 
Ministry of Acriculture, Fisheries and Food, 
ex parte Jarerow Ltd. 

Tapauksessa C 3/87 yhteisöjen tuomiois-
tuin totesi muun muassa, että yhteisön oikeus 

ei ole esteenä jäsenvaltion sellaiselle kalas-
tuslisenssin antoa koskevalle vaatimukselle, 
jonka mukaan edellytyksenä on, että 75 pro-
senttia aluksen miehistöstä on yhteisön jä-
senvaltioiden kansalaisia. Sitä vastoin yhtei-
sön oikeus estää sen, että jäsenvaltio voisi 
tuolloin myös edellyttää, että 75 prosenttia 
aluksen miehistöstä asuisi kyseissä jäsenval-
tiossa. 

Asiassa C-216/87 yhteisöjen tuomioistuin 
totesi, että yhteisön oikeus ei ole esteenä sil-
le, että jäsenvaltio, joka antaa lippunsa alla 
purjehtivalle alukselle luvan kalastaa kansal-
lisia kiintiöitä, asettaa edellytyksiä, joiden 
tarkoituksena on varmistaa, että aluksella on 
tosiasiallinen taloudellinen yhteys kyseiseen 
jäsenvaltioon, jos kyseinen yhteys koskee 
vain suhdetta aluksen kalastustoiminnan sekä 
kalastuksesta ja siihen liittyvästä elinkeinosta 
riippuvaisen väestön välillä. Jäsenvaltio voi 
tällöin taloudellisen yhteyden osoittamiseksi 
edellyttää, että alus toimii kansallisista sata-
mista käsin, kunhan aluksen ei kuitenkaan 
edellytetä lähtevän jokaiselle kalastusmatkal-
leen tällaisesta satamasta. Todisteena aluksen 
toimimiselle kansallisista satamista käsin jä-
senvaltio voi pitää sitä, että alus purkaa osan 
saaliistaan kansallisiin satamiin tai on osan 
ajasta kansallisissa satamissa. Jäsenvaltio voi 
tuolloin määrittää, millainen osuus saaliista 
tulee purkaa kansallisiin satamiin tai kuinka 
pitkän ajan aluksen tulee oleskella kyseisissä 
satamissa. Jälkimmäisessä tapauksessa aluk-
sen satamassa oleskelua koskeva edellytys ei 
saa kuitenkaan johtaa suoraan tai välillisesti 
velvollisuuteen purkaa saalista kansallisiin 
satamiin tai estää normaalia kalastustoimin-
taa.  

Edellä selostetut tuomiot on annettu vuon-
na 1989 eli ennen nyt voimassa olevia kes-
keisiä neuvoston ja komission kalastusalus-
rekisteriä ja yhteisön kalastuslaivastoa kos-
kevia neuvoston ja komission asetuksia.  

10 §. Kalastusaluksen rekisteröintilupa. 
Säännöksessä ehdotetaan, että rekisteröinti-
lupa voitaisiin myöntää joko alukselle tai 
aluksen kalastuskapasiteetin lisäykselle. Re-
kisteröintilupaan merkittäisiin joko aluksen 
sallittu enimmäisvetoisuus ja enimmäisteho 
tai kapasiteetin sallittu enimmäislisäys GT:nä 
ja kW:na sekä kyseessä oleva alusryhmä. 
Rekisteröintilupa annettaisiin nimetylle 
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luonnolliselle tai oikeushenkilölle, eikä sitä 
saisi siirtää toiselle. Luvan ehdotetaan olevan 
voimassa yhden vuoden, mutta rekisterinpitä-
jä voisi hakemuksesta erityisistä syistä piden-
tää sen voimassa oloa enintään yhdellä vuo-
della. Erityisiä syitä voisivat olla esimerkiksi 
aluksen valmistumisen tai aluksen korjausten 
viivästyminen hakijasta riippumattomista 
syistä tai hakijan vakava sairaus, joka olisi 
estänyt lupahakemuksessa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin ryhtymisen riittävän ajoissa.  

11 §. Rekisteröintilupien myöntäminen ja 
kalastusalusten rekisteröinti. Pykälässä sää-
dettäisiin menettelystä, jota noudatettaisiin 
rekisteröintiluvista ja rekisteröinneistä pää-
tettäessä. Jos rekisteritilaa on vähän, hakijan 
mahdollisuus saada käyttöönsä tarvittava re-
kisteritila alustaan varten riippuu lupien ja 
rekisteröintien myöntämisjärjestyksestä. Yh-
denvertaisuusperiaatteen mukaisesti ja haki-
joiden tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi 
luvat myönnettäisiin hakemusten saapumis-
järjestyksessä ja samana päivänä saapuneiden 
hakemusten keskinäinen järjestys arvottai-
siin. Koska hakemukset saapuvat eri rekiste-
rinpitäjille, maa- ja metsätalousministeriö 
suorittaisi arvonnan ja asettaisi hakemukset 
järjestykseen samalla, kun se vahvistaa, onko 
rekisteritilaa käytettävissä ja kuinka suuri se 
on.  

Jos rekisteritilaa ei ole käytettävissä kysei-
sessä alusryhmässä, hakemus voitaisiin haki-
jan kirjallisesta pyynnöstä jättää odottamaan 
rekisteritilan muodostumista vuoden ajaksi. 
Aikaa voitaisiin pidentää enintään vuodella, 
jos hakija sitä kirjallisesti pyytää. Säännök-
sellä pyritään saamaan vaihtuvuutta etusija-
järjestykseen ja estämään sellaisten tilantei-
den pitkittyminen, joissa suurta kapasiteettia 
edellyttävä rekisteröintihakemus estää pie-
nempää kapasiteettia tarvitsevien rekisteröin-
tihakemusten toteutumisen. 

Rekisteröintilupia myönnettäessä ja aluksia 
rekisteröitäessä niin rekisterinpitäjän kuin 
maa- ja metsätalousministeriönkin harkinta-
valta olisi sidottua. Jos hakija esittää riittävän 
selvityksen aluksen ominaisuuksista, aluksen 
omistus- ja hallintaoikeudesta, yhteystiedois-
ta sekä aluksella suunnitellusta kalastuksesta, 
ja tarvittava rekisteritila on olemassa, niin 
alus olisi rekisteröitävä tai rekisteröintilupa 
annettava. Aluksella suunnitellun kalastuksen 

ilmoittaminen on tarpeellista, jotta voidaan 
todeta 9 §:n 2 momentissa edellytetyn riittä-
vän taloudellisen yhteyden olemassa olo. 
Aluksen kansallisuus todetaan niiden alusten 
osalta, jotka rekisteröidään myös Merenkul-
kulaitoksen alusrekisteriin, Merenkulkulai-
toksen antamasta kansallisuuskirjasta. Mui-
den alusten kansallisuuden rekisterinpitäjät 
toteavat soveltamalla merilain 1 luvun 1 §:ää.  

12 §. Vesiviljelyaluksen rekisteröinti. Kos-
ka vesiviljelyalusten kalastuskapasiteettia ei 
seurata, eikä sitä sisällytetä Suomen kalas-
tuskapasiteettiin, vesiviljelyalusten rekiste-
röimismenettely ehdotetaan huomattavasti 
yksinkertaisemmaksi kuin kalastusalusten 
rekisteröimismenettely. Aluksille ei ole tar-
peen antaa rekisteröintilupia eikä niiden re-
kisteröiminen edellytä maa- ja metsätalous-
ministeriön vahvistusta. Rekisterinpitäjät re-
kisteröisivät alukset 8 §:n mukaisten hake-
musten saapumisjärjestyksessä. Koska kyse 
on Suomen merialueiden kalastusalusrekiste-
ristä, edellytetään, että vesiviljelyalusta käy-
tetään Suomen aluevesillä tai talousvyöhyk-
keellä. Alusta voidaan kuitenkin tilapäisesti 
käyttää myös muilla vesillä. Tilapäinen käyt-
tö halutaan mahdollistaa, koska sama elin-
keinonharjoittaja saattaa harjoittaa vesivilje-
lyä esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa tai 
merialueiden ohella myös sisävesillä. 
 
3 luku. Aluksen poistaminen rekiste-

ristä 

13 §. Kalastusaluksen poistaminen rekiste-
ristä. Pykälässä säädettäisiin tilanteista, jois-
sa rekisterinpitäjällä olisi velvollisuus poistaa 
alus rekisteristä. Pykälän 1 momentin 1 ja 2 
kohdat koskisivat tilanteita, jossa kalas-
tusalus ei enää täytä 9 §:n rekisteröintiedelly-
tyksiä. Myös Euroopan yhteisön aluksen tai 
kalastuskapasiteetin poistamista koskevat 
pakottavat säädökset loisivat rekisteriviran-
omaiselle velvollisuuden poistaa alus rekiste-
ristä. Yhteisön kalastuspolitiikka-asetus edel-
lyttää esimerkiksi julkisella tuella romutetun 
aluksen poistamista kalastusalusrekisteristä 
lopullisesti. Euroopan kalatalousrahastosta 
annettu neuvoston asetus (EY) N:o 
1198/2006 sisältää myös säännöksiä kalata-
loustoiminnan pysyväksi lopettamiseksi an-
netun julkisen tuen vaikutuksesta aluksen ka-
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lastuskapasiteettiin ja lisenssiin. Rekisterinpi-
täjällä olisi myös 4 kohdan perusteella vel-
vollisuus poistaa haaksirikkoutunut tai muu-
toin tuhoutunut kalastusalus rekisteristä.  

Pykälän 3 momentti koskisi tilanteita, jois-
sa aluksen omistaja kirjallisesti pyytää aluk-
sen poistamista rekisteristä. Todisteellisuus- 
ja luotettavuusvaatimusten takia pyynnön tu-
lee olla kirjallinen. Omistajan oikeutta mää-
rätä aluksestaan on kuitenkin saatettu rajoit-
taa muualla lainsäädännössä. Tällainen rajoi-
tus on esimerkiksi ulosottokaaren (705/2007) 
4 luvun 37 §:ssä, jossa todetaan, että velalli-
nen ei saa ulosmittauspäätöksen jälkeen hä-
vittää taikka ilman ulosottomiehen lupaa 
luovuttaa tai pantata ulosmitattua omaisuutta 
tai muutoin määrätä siitä. 

Rekisterinpitäjän tulisi ilmoittaa omistajan 
aluksen rekisteristä poistamista koskevasta 
pyynnöstä aluksen rekisteriin merkitylle hal-
tijalle. Ilmoitus olisi tehtävä välittömästi, jot-
ta haltijalla olisi kohtuullinen aika lopettaa 
meneillään oleva kalastustoiminta.  

14 §. Kalastusaluksen poistaminen rekiste-
ristä kalastamattomuuden vuoksi. Pykälässä 
rekisterinpitäjälle myönnettäisiin oikeudet 
poistaa rekisteristä kalastusalus, jota ei ole 
käytetty kaupalliseen kalastukseen kuluvan 
vuoden ja kolmen edellisen kalenterivuoden 
aikana. Aluksen käyttö kaupalliseen kalas-
tukseen todennettaisiin saalisilmoituksilla. 

Yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovelletta-
vasta valvontajärjestelmästä annetun neuvos-
ton asetuksen (ETY) N:o 2847/93 artikloissa 
6—9 on säännöksiä siitä, että yli 10-
metristen alusten päälliköiden on ilmoitettava 
saaliit, pyyntipäivä ja -paikka ja käytetty 
pyydyslaji jäsenvaltion toimivaltaiselle vi-
ranomaiselle 48 tunnin kuluessa kunkin ka-
lastusmatkan jälkeen. Pienempien alusten 
saaliiden valvonta on mahdollista järjestää 
vapaamuotoisemmin. Suomessa kymmentä 
metriä pienempien alusten päälliköt antavat 
muita kaloja kuin lohta koskevat saalisilmoi-
tukset kerran kuukaudessa ja lohi-ilmoitukset 
48 tunnin kuluessa saaliin purkamisesta. 
Suomessa saalisilmoitukset lähetetään työ- ja 
elinkeinokeskuksille. 

Pykälällä pyritään siihen, että rekisterissä 
ei olisi kalastusaluksia, joilla ei ole tarkoitus-
takaan enää harjoittaa kaupallista kalastusta. 
Määräaika antaa aluksen omistajalle mahdol-

lisuuden varautua poistamiseen aloittamalla 
kaupallinen kalastus uudelleen tai myymällä 
aluksensa ajoissa kaupalliseen kalastuskäyt-
töön. Kolmen kalenterivuoden mittainen yh-
täjaksoinen kalastamattomuus on niin pitkä 
aika, että todennäköisesti ainakaan sama ka-
lastusyrittäjä ei enää kyseessä olevalla aluk-
sella kaupallista kalastusta jatka. Koska kol-
men kalenterivuoden aika koskee nimen-
omaan alusta, määräajan laskemista ei aloite-
ta uudelleen aluksen vaihtaessa omistajaa.  

Lakiehdotuksen 14 §:ssä esitetään rekiste-
rinpitäjille ainoastaan oikeutta kalastusaluk-
sen rekisteristä poistamiseen. Velvollisuudes-
ta säädettäisiin 13 §:ssä. Oikeutta tulisi käyt-
tää lähinnä sellaisissa tilanteissa, joissa aluk-
sia ei voida rekisteröidä rekisteritilan puut-
teen takia vaikka käytettävissä olisi kalavaro-
ja. Samoin oikeutta voitaisiin käyttää rekiste-
rin ajoittaiseen ajantasaistamiseen. Kalastajat 
unohtavat helposti poistaa rekisteristä pienet 
kalastusaluksensa lopettaessaan kaupallisen 
kalastuksen. Rekisterinpitäjien tulisi aluksia 
rekisteristä poistaessaan noudattaa kaikkia 
hyvän hallinnon periaatteita eli yhdenvertai-
suusperiaatetta, tarkoitussidonnaisuuden pe-
riaatetta, objektiviteettiperiaatetta, suhteelli-
suusperiaatetta ja luottamuksensuojaperiaa-
tetta. Elinkeinonharjoittajien tasapuolisen 
kohtelun takaamiseksi tarkastelun kohteena 
tulisi olla aina samanaikaisesti koko alus-
ryhmä, mikä tarkoittaa, että poistamiset tulee 
tehdä keskitetysti eli käytännössä maa- ja 
metsätalousministeriön määräysten perusteel-
la. 

15 §. Kalastusaluksen rekisteritilan säilyt-
täminen. Säännös koskisi menettelyä, jolla 
kalastusaluksen omistaja voisi säilyttää pois-
tetun kalastusaluksen rekisteritilan itsellään 
toisen kalastusaluksen rekisteröintiä tai ka-
lastusaluksen kalastuskapasiteetin lisäämistä 
varten. Omistajan tulisi pyytää rekisteritilan 
säilyttämistä kirjallisesti samanaikaisesti kun 
hän pyytää aluksen poistamista rekisteristä. 
Poistetun aluksen ja rekisteröitävän aluksen 
tai aluksen kalastuskapasiteetin lisäyksen tu-
lee kuulua samaan alusryhmään. Rekisterin-
pitäjä myöntäisi omistajahakijalle rekisteriti-
lan säilyttämistä ja aluksen tai kalastuskapa-
siteetin lisäämistä tarkoittavan rekisteröinti-
luvan. Rekisteröintilupaan sovellettaisiin  
10 §:n 2 momentin säännöksiä.  
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Pykälä helpottaisi kalastuskaluston uusimi-
seksi tehtäviä investointeja ja kalastusalusten 
rekisteröintejä, koska kalastuskapasiteetin 
hankkimiseksi ostettuja aluksia ei tarvitsisi 
säilyttää, vaan alukset voitaisiin romuttaa tai 
myydä eteenpäin muihin kuin kalastustarkoi-
tuksiin (ilman julkista tukea). 

16 §. Vesiviljelyaluksen poistaminen rekis-
teristä. Vesiviljelyalus ehdotetaan poistetta-
vaksi rekisteristä omistajan pyynnöstä.. Jos 
vesiviljelyalus vietäisiin pysyvästi Suomen 
talousvyöhykkeen ulkopuolelle, rekisterinpi-
täjällä olisi oikeus poistaa alus rekisteristä 
aluksen omistajaa kuultuaan. Rekisteriin 
merkitylle aluksen haltijalle olisi myös ilmoi-
tettava poistamisesta ennen päätöksen teke-
mistä. Vesiviljelyaluksen rekisteristä poista-
minen ei ole niin voimakkaasti omistajan oi-
keuksiin puuttuva toimenpide kuin kalas-
tusaluksen rekisteristä poistaminen, koska 
vesiviljelyaluksille tarkoitettua rekisteritilaa 
ei ole rajoitettu. 
 
4 luku. Rekisteritiedot 

17 §. Sovellettava laki. Pykälässä säädettäi-
siin, että julkisuuslaki ja henkilötietolaki oli-
sivat toissijaisia esitettyyn lakiin ja Euroopan 
yhteisön yhteistä kalastuspolitiikkaa koske-
viin säännöksiin nähden. Rekisteritietojen 
luovutuksesta perittävät maksut määräytyisi-
vät julkisuuslain nojalla, koska laissa ei ole 
asiasta säännöstä. 

18 §. Rekisteriin merkittävät tiedot. Tiedot 
jaoteltaisiin perustietoihin ja rekisterin käyt-
tötarkoituksen kannalta tarpeellisiin tietoihin. 

Rekisterin perustiedot määräytyvät Euroo-
pan yhteisön yhteistä kalastuspolitiikkaa 
koskevien asetusten velvoittavien säännösten 
perusteella. Tietojen merkitsemistä koskevia 
määräyksiä on yhteisön kalastuspolitiikka-
asetuksen 15 artiklassa ja yhteisön kalastus-
laivastorekisteriasetuksessa. Yhteisön kalas-
tuspolitiikka-asetuksen 15 artiklassa sääde-
tään, että rekisteriin on sisällytettävä sellaiset 
vähimmäistiedot alusten ominaisuuksista ja 
toiminnasta, jotka ovat tarpeen yhteisön ta-
solla vahvistettujen toimenpiteiden hallin-
noimiseksi. 

Vähimmäistiedot on määritelty yhteisön 
kalastuslaivastorekisteriasetuksen liitteissä I 
ja II. Kalastuslaivastorekisteriasetuksessa 

säädetään, että jokaiselle yhteisön kalas-
tusalukselle annetaan yksilöllinen tunniste-
numero (CFR), jota ei voida muuttaa eikä an-
taa uudelleen jollekin toiselle alukselle. CFR-
numero on aina mukana, kun kalastusalusten 
ominaisuuksia ja toimintaa koskevia tietoja 
toimitetaan jäsenvaltioiden ja komission vä-
lillä. 

Vähimmäistiedot voidaan luokitella neljään 
ryhmään: hallinnollisiin tietoihin (aluksen 
nimi, rekisteröintisatama, ulkoiset merkinnät, 
kansainvälinen radiokutsutunnus, tieto satel-
liittipaikannuslaitteistosta, lisenssitiedot, 
merkintä julkisesta tuesta yms.), teknisiin tie-
toihin (aluksen pituus, vetoisuus, koneteho, 
runkomateriaali, pääasiallinen ja toissijainen 
pyydys ym.), aluksen historiatietoihin (käyt-
töönottoaika, rekisteröimisaika, rekisteristä 
poistoaika) ja henkilötietoihin (aluksen omis-
tajan ja varustajan nimi- ja osoitetiedot). 

Rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tar-
peelliset tiedot olisivat tietoja, joiden tarpeel-
lisuus johtuu kansallisista olosuhteista. 
Omistajan tai haltijan yksilöimiseksi Suo-
messa käytetään henkilötunnuksia tai Y-
tunnuksia. Valvontaa suorittavat virkamiehet 
tarvitsevat osoitetietojen ohella puhelinnu-
meroita ja sähköpostiosoitteita. Kielikoodi 
taas mahdollistaa, että yhteydenotoissa käy-
tetään suomea tai ruotsia vastaanottajan äi-
dinkielestä riippuen. 

Alusten omistus saattaa jakaantua, joten 
omistusosuuden merkitseminen on perustel-
tua. Hallintaoikeuden perusteella ja kestolla 
on merkitystä, jos esimerkiksi on tarpeellista 
tavoittaa aluksen toimivaltainen edustaja. 
Turvaamis- ja täytäntöönpanotoimenpiteitä 
koskevilla tiedoilla taas pyritään turvaamaan 
rekisterin omistaja- ja hallintatietojen luotet-
tavuus. Aluksen katsastustiedoista on apua, 
kun arvioidaan kuinka todennäköistä on, että 
aluksella aloitetaan uudelleen kaupallinen ka-
lastus. Kalastuksen valvonnan kannalta on 
tärkeää tietää, onko alukselle myönnetty ka-
lastus- tai erityiskalastuslupia. Rekisteröinti-
luvan raukeaminen määräytyy luvan myön-
tämis- ja päättymispäivän mukaan. Rekiste-
röintihakemuksen saapumisajalla taas on rat-
kaiseva merkitys rekisteröintijärjestystä vah-
vistettaessa. 

19 §. Tietojen ilmoitusvelvollisuus. Rekis-
terin ajantasaisuuden takaamiseksi alusten 
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omistajille esitetään säädettäväksi velvolli-
suus viipymättä ilmoittaa kirjallisesti rekiste-
ritietojen muutoksista rekisterinpitäjälle. 
Muutosten ilmoittamatta jättäminen esitetään 
säädettäväksi rangaistavaksi lakiehdotuksen 
28 §:ssä. Rekisterinpitäjä voi olla myös aloit-
teellinen muutoksien kirjaamisessa rekiste-
riin ja tehdä korjaukset rekisteriin kirjallisen 
kuulemismenettelyn jälkeen. Rekisteröintiä 
tai rekisteröintiluvan myöntämistä koskevat 
päätökset tulee kuitenkin aina tehdä omista-
jan kirjallisesta hakemuksesta. 

Toiseen momenttiin ehdotetaan selventävää 
säännöstä aluksen omistajan ja aluksen halti-
jan velvollisuudesta antaa rekisterin ylläpi-
don tai käyttötarkoituksen kannalta tarpeelli-
sia tietoja rekisterinpitäjälle tämän pyynnös-
tä. Rekisterinpitäjä voisi pyytää tietoja aluk-
sen rekisteröinnin yhteydessä tai myöhem-
min. 

20 §. Rekisterinpitäjän oikeus saada tietoja 
viranomaisilta. Rekisteritietojen ajantasai-
suuden ja rekisterin luotettavuuden takaami-
seksi rekisteriviranomaisille esitetään oikeut-
ta saada viranomaisilta ja viranomaistehtäviä 
hoitavilta rekisterin ylläpidon tai käyttötar-
koituksen kannalta välttämättömiä tietoja. 
Tällaisia viranomaisia ovat väestö-, yritys-, 
yhteisötieto- ja alusrekisteriä pitävät viran-
omaiset sekä ulosottoviranomaiset, rajatar-
kastusviranomaiset ja alusten katsastuksesta 
vastaavat viranomaiset.  

Rekisterissä olevien henkilö- ja osoitetieto-
jen on oltava ajan tasalla, jotta rekisterin tie-
toihin voidaan luottaa valvontatilanteissa. 
Kansalaisuustietoja ja tietoja kalastusalusten 
miehistöluetteloista tarvitaan aluksen kansal-
lisuuden toteamiseksi sekä 9 §:n 2 momentin 
3 kohdassa säädetyn miehistön kansallisuus-
edellytyksen valvontaan. Rajatarkastusviran-
omaisia ovat rajavartiolaitos, tulli ja poliisi. 
Henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitok-
sessa annetun lain (579/2005) 19 §:ssä vel-
voitetaan aluksen päällikkö antamaan maa-
hantulo- ja maastalähtöpaikan rajatarkastus-
viranomaiselle matkustaja- ja miehistöluette-
lo taikka muutoin tiedot liikennevälineen 
henkilökunnasta, matkustajista ja muista lii-
kennevälineessä olevista henkilöistä.   

Yhteistyötä alusrekisteriä pitävien viran-
omaisten kanssa tarvitaan, jotta kalastusalus-
rekisterin ja alusrekisterin tietoja pystytään 

vertailemaan. Vertailtavat tiedot voisivat 
koskea sekä alusten omistajien ja haltijoiden 
henkilöön liittyviä tietoja että alusten teknisiä 
tietoja. Ulosottoviranomaisilta saatavat tiedot 
liittyisivät kalastusalusten määräysvaltaan 
liittyviin päätöksiin.  

Pykälän 2 momentti mahdollistaisi tietojen 
saannin teknisen käyttöyhteyden avulla tai 
muutoin sähköisesti. Nykyään tiedot toimite-
taan pääsääntöisesti sähköisessä muodossa, 
mutta julkisuuslain 16 §:n 3 momentti asettaa 
rajoituksia henkilötietoja sisältävien tietojen 
lähettämiseen sähköisessä muodossa viran-
omaisen henkilörekisteristä. 

21 §. Henkilötietoja sisältävien tietojen 
luovuttaminen. Pykälällä pyritään mahdollis-
tamaan henkilötietoja sisältävien tietojen luo-
vuttaminen tarvittaessa jäljennöksinä, tulos-
teina, teknisen käyttöyhteyden avulla tai 
muutoin sähköisesti pykälän alakohdissa 
määritellyille tahoille ja määrättyihin tarkoi-
tuksiin. Säännöksellä ei ole tarkoitus mahdol-
listaa henkilötietojen luovuttamista suora-
markkinointia ja mielipide- tai markkinatut-
kimusta varten. Tietojen luovuttaminen tek-
nisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin säh-
köisesti tarkoittaisi esimerkiksi suorakäyt-
töyhteyttä rekisterin niihin tietoihin, jotka 
voivat olla luovutuksen kohteena, tai rekiste-
rinpitäjän eräajona tuottamaa aineistoa, joka 
luovutetaan sähköisen tallenteen muodossa 
luovutuksensaajalle.  

Tulli- ja rajavartiolaitoksen tehtävät alue- 
ja kalastuksenvalvonnassa sekä esitutkinnas-
sa edellyttävät tietojen saamista merialueiden 
kalastusalusrekisteristä. Rajavartiolaitoksella 
on myös muita tehtäviä, joiden suorittaminen 
edellyttää tietojen nopeaa saantia rekisteristä. 
Esimerkiksi pelastustoiminnassa tiedot tulee 
olla saatavilla nopeasti. Tulliviranomaiset 
tarvitsevat rekisteritietoja myös käsitelles-
sään polttoaineveron palautuksia koskevia 
hakemuksia ja valvoessaan polttoainevero-
tusta. Nestemäisten polttoaineiden valmiste-
verosta annetun lain (1472/1994) mukaan 
saadakseen vapautuksen valmisteverosta ja 
huoltovarmuusmaksusta kalastusaluksen tu-
lee olla merkitty kalastusalusrekisteriin polt-
toainetta hankittaessa ja käytettäessä. 

Merenkulkulaitos on merenkulun turvalli-
suudesta ja meriliikenteen ohjauksesta ja ve-
siliikenteen perustoimintaedellytyksistä vas-
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taava viranomainen. Tämän takia sille on 
näidenkin tehtävien hoitamiseksi luontevaa 
taata pääsy tarvittaessa sähköisesti henkilö-
tietoja sisältäviin merialueiden kalastusalus-
rekisterin tietoihin. Työsuojeluviranomaiset 
valvovat työoloja kalastusaluksilla ja tarvit-
sevat tarkastusohjelmien suunnittelua ja to-
teutusta varten tietoja rekisteristä. 

Kalastus on alkutuotantoa, jota koskevat 
elintarvikelaissa (23/2006) ja sen nojalla an-
netuissa säädöksissä koskevat määräykset. 
Hygieniasäännökset säätelevät saaliin käsit-
telyä jo kalastusaluksilla. Elintarvikevalvon-
taa hoitavat sekä valtion että kunnan viran-
omaiset. 

Ahvenanmaan maakunnan hallitus pitää 
kalastusalusrekisteriä niistä aluksista, joiden 
kotipaikka on Ahvenanmaan maakunnassa ja 
tarvitsee rekisterinpidossaan ja kalastuksen 
valvontaa hoitaessaan tietoja myös valtakun-
nan rekisterissä olevista kalastusaluksista.. 
Euroopan unioniin tai Euroopan talousaluee-
seen kuuluvan valtion viranomaiset, Euroo-
pan yhteisöjen komissio ja yhteisön kalastuk-
senvalvontavirasto tai Suomea sitovissa kan-
sainvälisissä sopimuksissa tarkoitetut viran-
omaiset saavat tiedot yhteisön lainsäädännös-
tä tai Suomea sitovista kansainvälisistä so-
pimuksista johtuvien velvoitteiden hoitamista 
varten.  

Yhteisön kalastuslaivastorekisteristä anne-
tussa komission asetuksessa jäsenvaltiot on 
velvoitettu antamaan kaikki kalastusalusre-
kisterin perustietoja vastaavat tiedot komissi-
olle sähköisesti. Perustiedot eivät kuitenkaan 
sisällä henkilötunnusta, eikä henkilö- tai yh-
teisötunnuksia komissiolle tällä hetkellä toi-
miteta. 

Kalastusalusrekisterin tietoja käytetään 
myös Euroopan yhteisön niin sanottujen tie-
donkeruuasetusten velvoitteiden täyttämisek-
si. Tiedonkeruuasetuksia ovat neuvoston ase-
tus (EY) N:o 199/2008 kalatalousalan tieto-
jen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevista 
yhteisön puitteista sekä yhteistä kalastuspoli-
tiikkaa koskevien tieteellisten lausuntojen tu-
kemisesta ja komission asetus (EY) N:o 
665/2008 kalatalousalan tietojen keruuta, 
hallintaa ja käyttöä koskevista yhteisön puit-
teista sekä yhteistä kalastuspolitiikkaa kos-
kevien tieteellisten lausuntojen tukemisesta 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 

199/2008 soveltamista koskevista yksityis-
kohtaisista säännöistä.  

Tilastotietojen keräämistä koskevien ase-
tusten, kuten neuvoston asetuksen (ETY) N:o 
3880/91 Koillis-Atlantilla kalastavien jäsen-
valtioiden saaliiden määriä koskevien tieto-
jen toimittamisesta ja Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1921/2006 
jäsenvaltioissa tapahtuvaa kalastustuotteiden 
maahantuontia koskevien tilastotietojen toi-
mittamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 1382/91 kumoamisesta, soveltaminen 
edellyttää myös kalastusaluksia koskevien 
rekisteritietojen saamista. Edellä mainittujen 
tiedonkeruu- ja tilastoasetuksien toimeenpa-
nosta Suomessa huolehtii Riista- ja kalata-
louden tutkimuslaitos. 

Kalatalousalan neuvonta- ja edunvalvonta-
järjestöjen tiedotus auttaa saattamaan viran-
omaispäätökset tiedoksi mahdollisimman 
monille, joita asia koskee. Pykälän 12 koh-
dassa tarkoitettuja järjestöjä ovat esimerkiksi 
Suomen Ammattikalastajaliitto ry, Suomen 
Kalakauppiasliitto ry, Suomen Kalankasvat-
tajaliitto ry, Elintarviketeollisuusliitto ry, Ka-
lateollisuusyhdistys sekä Kalatalouden Kes-
kusliitto ry ja sen jäsenyhdistykset. 

Kalastusalusrekisteristä pyydetään usein 
kalastajien yhteystietoja ympäristövaikutus-
ten arviointimenettelyyn liittyvää kuulemis-
menettelyä varten. Kalastajia voi olla tarpeel-
lista kuulla myös jo aikaisemmin projektien 
suunnitteluvaiheessa.  

22 §. Tietojen luovutus aluksen ulkoisen 
tunnuksen perusteella. Pykälässä esitetään 
jokaiselle oikeutta saada yksittäisluovutukse-
na aluksen ulkoisen tunnuksen perusteella 
jäljennös tai ote rekisterin julkisista tiedoista. 
Tietojen julkisuus määräytyisi julkisuuslain 
mukaan. Tiedot voitaisiin luovuttaa myös 
teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin 
sähköisesti. Esityksen tarkoituksena on tur-
vata kansalaisille mahdollisuus saada aluksen 
omistaja- ja haltijatiedot, jos heillä on tarve 
saada yhteys aluksen omistajaan tai haltijaan. 
Kalastusaluksen omistuksen vaihtuessa osta-
jalla tulisi olla oikeus tarkistaa aluksen omis-
tustiedot ja tekniset tiedot rekisteristä, sillä 
alukseen on voitu tehdä muutostöitä ja aluk-
sen bruttotonnit tai kilowatit saattavat olla to-
siasiassa suuremmat kuin kalastusalusrekiste-
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riin merkityt, jolloin ostajalla on velvollisuus 
hakea ylimenevälle osalle rekisteröintiä. 

23 §. Henkilötietojen luovuttaminen Eu-
roopan unionin ja Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle. Pykälällä halutaan mahdollistaa 
henkilötietojen luovutus viranomaisille ja vi-
ranomaistehtäviä suorittamista varten yksit-
täisluovutuksena tarvittaessa Euroopan unio-
nin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
Kalastusalukset pystyvät tarvittaessa liikku-
maan laajoillakin alueilla merellä, joten vi-
ranomaiset Euroopan unionin ja talousalueen 
ulkopuolellakin saattavat tarvita tietoja. Vas-
taavan sisältöinen säännös on laissa vesikul-
kuneuvorekisteristä (976/2006). 

24 §. Tietojen luovutuksesta päättäminen. 
Maa- ja metsätalousministeriöllä olisi yleis-
toimivalta päättää rekisteritietojen luovutuk-
sesta. Yksittäisten tietojen luovutuksesta voi-
sivat päättää myös muut rekisterinpitäjät. 
Tiedot Euroopan unionin ja Euroopan talous-
alueen ulkopuolelle luovuttaisi kuitenkin aina 
maa- ja metsätalousministeriö. 

25 §. Henkilötietojen säilyttäminen rekiste-
rissä. Suurin osa kalastusalusrekisteriin mer-
kittävistä tiedoista määräytyy Euroopan yh-
teisön säädöksien perusteella. Jäsenvaltioiden 
tulee toimittaa nämä tiedot yhteisön komissi-
olle säännöllisesti neljästi vuodessa ja tarvit-
taessa useamminkin. Toimittamisvelvollisuus 
koskee yhtälailla historiatietoja kuin ilmoi-
tushetkellä rekisteröitynä oleviin aluksiin liit-
tyviä tietoja. Menettelyllä komissio käytän-
nössä estää jäsenvaltioita poistamasta ilmoi-
tusvelvollisuuden alaisia tietoja rekisteristä. 
Pykälään ehdotetaan otettavaksi säännös, 
jonka mukaan tämän lain nojalla rekisteriin 
tallennetut tiedot poistetaan rekisteristä kol-
men vuoden kuluessa sen kalenterivuoden 
päättymisestä, jolloin ne ovat muuttuneet re-
kisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeet-
tomiksi.  
 
5 luku. Erinäiset säännökset 

26 §. Kalastuslisenssi. Pykälällä säädetään 
siitä, kuka on toimivaltainen viranomainen 
myöntämään, keskeyttämään tai peruutta-
maan kalastuslisenssin. Kalastuslisenssien 
hallinnoinnista ja niihin sisällytettävistä vä-
himmäistiedoista annettu komission asetus 
(EY) N:o 1281/2005, joka tuli voimaan tou-

kokuussa 2006, säätelee kalastuslisenssien 
hallinnointia ja niihin sisällytettäviä vähim-
mäistietoja. Lisenssillä tarkoitetaan asetuksen 
määritelmän mukaan lisenssin haltijalle 
myönnettyä kansallisten sääntöjen rajoitta-
maa oikeutta käyttää tiettyä kalastuskapasi-
teettia elollisten vesiluonnonvarojen kaupal-
lista hyödyntämistä varten. Yhteisön kalas-
tusalusta voidaan käyttää elollisten vesiluon-
nonvarojen kaupalliseen hyödyntämiseen 
vain, jos aluksessa on voimassa oleva kalas-
tuslisenssi. 

Lippujäsenvaltion velvollisuuksiin kuuluu 
sisällyttää lisenssiin vähintään asetuksen liit-
teessä tarkemmin yksilöidyt tiedot aluksesta, 
lisenssin haltijasta ja aluksen kalastuskapasi-
teetista. Lippujäsenvaltion on jatkuvasti päi-
vitettävä lisenssin tietoja ja huolehdittava sii-
tä, että tiedot ovat yhdenmukaisia yhteisön 
kalastusalusrekisterin sisältämien tietojen 
kanssa. Jäsenvaltion myöntämiä kalastusli-
senssejä vastaava kokonaiskapasiteetti brut-
totonneina ja kilowatteina ilmaistuna ei saa 
milloinkaan ylittää kyseiselle jäsenvaltiolle 
vahvistettuja enimmäiskapasiteettitasoja. 

Edellä selostetussa komission asetuksessa 
(EY) 1281/2005 säädetään, että lippujäsen-
valtion on keskeytettävä tilapäisesti sellaisen 
aluksen kalastuslisenssin voimassaolo, joka 
on tilapäisesti poistettu käytöstä jäsenvaltion 
päätöksellä. Euroopan yhteisön yhteisen ka-
lastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun 
lain 8 §:ssä säädetään, että se, joka tuomitaan 
rangaistukseen yhteisen kalastuspolitiikan 
rikkomisesta tai kalastusrikoksesta kalastet-
tuaan Euroopan yhteisön yhteistä kalastuspo-
litiikkaa koskevissa asetuksissa tai niiden no-
jalla annetuissa päätöksissä tai määräyksissä 
kielletyillä pyyntivälineillä, pyyntitavalla 
taikka kiellettynä pyyntiaikana, voidaan sa-
malla määrätä menettämään aluskohtainen li-
senssi ja kalastuslupa enintään kolmen vuo-
den määräajaksi. Kalastuspolitiikka-
asetuksessa jäsenvaltiot velvoitetaan huoleh-
timaan siitä, että kalastuslisenssi peruutetaan 
lopullisesti alukselta, joka poistetaan rekiste-
ristä julkisella tuella.  

Suomen kansallisessa lainsäädännössä ei 
ole säännöksiä kalastuslisenssin hallinnolli-
sesta peruuttamisesta, mutta Euroopan yhtei-
sön komission yhteisen kalastuspolitiikan 
valvontaa koskeviin ehdotuksiin neuvoston 
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asetuksiksi on lähes poikkeuksetta sisältynyt 
esityksiä jäsenvaltion velvollisuudesta kes-
keyttää hallinnollisilla päätöksillä rangaistus-
luonteisesti kalastuslisenssin voimassa olo 
alusten haltijoiden syyllistyttyä tiettyihin yh-
teisen kalastuspolitiikan vastaisiin menette-
lyihin. Toistaiseksi ehdotukset eivät ole kui-
tenkaan päätyneet hyväksyttyihin asetuksiin.   

27 §. Aluksen ulkoinen tunnus. Kalas-
tusalusten merkitsemistä ja asiakirjoilla to-
distamista koskevista yksityiskohtaisista eri-
tyissäännöistä annettu komission asetus 
(ETY) N:o 1381/87 säätelee kalastusaluksiin 
maalattavien merkintöjen kokoa, paikkaa ja 
väriä. Asetuksen mukaan alukseen on maa-
lattava kirjaimin satama tai alue, jossa alus 
on rekisteröity. Pykälässä esitetään valtuutta 
antaa maa- ja metsätalousministeriön asetuk-
sella tarkemmat säännökset alusten ulkoisista 
tunnuksista. 

28 §. Kalastusalusrekisteririkkomus. Pykä-
lässä säädettäisiin rangaistavaksi tahallaan tai 
huolimattomuudesta tehty 7 §:ssä tarkoitetun 
rekisteröimisvelvollisuuden tai 19 §:ssä tar-
koitettujen ilmoitus- ja selvittämisvelvolli-
suuksien laiminlyönti. Rangaistus olisi sak-
ko. Jos rikkomus olisi olosuhteet huomioon 
ottaen vähäinen, rekisterinpitäjä voisi jättää 
sen esitutkintaviranomaiselle ilmoittamatta. 

Kalastusalusten rekisteröiminen on yksi 
yhteisen kalastuspolitiikan keskeisiä periaat-
teita. Kalastuksen sääntely perustuu siihen, 
että yhteisön kalastusalukset ja niiden tekni-
set ominaisuudet ovat tarkasti tiedossa. Yh-
teisön kalastusmahdollisuuksia jaettaessa 
otetaan huomioon jäsenmaiden kalastuslai-
vastot ja kalavarat. Yhteisön kalastuslaivas-
ton koko pyritään mukauttamaan käytettävis-
sä oleviin kalavaroihin. Jäsenmaiden kiintiö-
seuranta perustuu rekisteröityjen kalas-
tusalusten tekemiin purkuilmoituksiin. Vesi-
viljelyaluksien rekisteröiminen parantaa val-
vontamahdollisuuksia, koska vesiviljelyaluk-
set liikkuvat samoilla vesillä kuin rannikko-
kalastusalukset.  

Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1005/2008 laittoman, ilmoittamattoman ja 
sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemises-
tä, estämisestä ja poistamista koskevasta yh-
teisön järjestelmästä, asetusten (ETY) N:o 
2874/93, (EY) N:o 1936/2001 ja (EY) N:o 
601/2004 muuttamisesta sekä asetusten (EY) 

N:o 1093/94 ja (EY) N:o 1447/1999 kumoa-
misesta (LIS-asetus) säädetään, että kalas-
tusalus on harjoittanut LIS-kalastusta, jos sen 
osoitetaan kyseisellä kalastuksen harjoitta-
misalueella sovellettavien säilyttämis- ja hoi-
totoimenpiteiden vastaisesti kalastaneen il-
man lippuvaltion tai asianomaisen rannikko-
valtion antamaa voimassa olevaa lisenssiä tai 
lupaa. Lisenssi (kalastuslisenssi) tai lupa (eri-
tyiskalastuslupa) voidaan antaa ainoastaan 
yhteisön kalastusalusrekisteriin rekisteröidyl-
le alukselle. 

Hallituksen esitys lähtee siitä, että merialu-
eiden kalastusalusrekisteriä koskevassa laissa 
säädetään ainoastaan rangaistavaksi rekiste-
röitymiseen ja rekisteriin merkittävien tieto-
jen ilmoittamisen laiminlyöntiin liittyvät ta-
halliset tai tuottamukselliset teot. Kaupallisen 
kalastuksen harjoittamisesta rekisteröimät-
tömällä ja kalastuslisenssimättömällä kalas-
tusaluksella aiheutuvasta seuraamuksesta 
säädetään muualla. Kalastusalusrekisteririk-
komuksen vähäisyyttä arvioitaessa huomiota 
tulisi kiinnittää erityisesti laiminlyönnin kes-
toon ja siihen haittaan, joka laiminlyönnistä 
aiheutuu rekisterin luotettavuudelle ja käytet-
tävyydelle.  

29 §. Viittaukset rikoslakiin. Pykälään on 
otettu viittaukset rikoslain rekisterimerkintää, 
tietomurtoa ja henkilörekisteririkosta koske-
viin pykäliin. Rekisterimerkintärikoksesta 
säädetään rikoslain 16 luvun 7 §:ssä. Pykä-
lässä säädetään rangaistavaksi väärän tiedon 
antaminen viranomaiselle siinä tarkoitukses-
sa, että siitä aiheutuu oikeudellisesti merki-
tyksellinen virhe viranomaisen pitämään 
yleiseen rekisteriin. Pykälän mukaan on 
myös rangaistavaa käyttää hyväkseen edellä 
tarkoitetulla tavalla aiheutettua virhettä 
hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä 
taikka vahingoittaakseen toista. Rangaistus 
on sakko tai vankeutta enintään kolme vuot-
ta. Rikoksen yritys on rangaistava. 

Tietomurrosta säädetään rikoslain 38 luvun 
8 §:ssä. Tietomurtona rangaistaan esimerkik-
si itselle kuulumattomalla käyttäjätunnuksel-
la tehty oikeudeton tunkeutuminen tietojär-
jestelmään, jossa sähköisesti tai muulla vas-
taavalla teknisellä keinolla käsitellään, varas-
toidaan tai siirretään tietoja. Rangaistus on 
sakko tai vankeutta enintään yhdeksi vuo-
deksi. Myös yritys on rangaistava. 
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Rikoslain 38 luvun 9 §:n henkilörekisteri-
rikoksesta tuomitaan, jos loukkaa rekiste-
röidyn yksityisyyden suojaa tai aiheuttaa hä-
nelle muuta vahinkoa tai olennaista haittaa 1) 
käsittelemällä henkilötietoja vastoin henkilö-
tietolain (523/1999), käyttötarkoitussidonnai-
suutta, käsittelyn yleisiä edellytyksiä, henki-
lötietojen tarpeellisuutta tai virheettömyyttä, 
arkaluonteisia tietoja, henkilötunnusta tai 
henkilötietojen käsittelyä erityisiä tarkoituk-
sia varten koskevia säännöksiä taikka rikkoo 
henkilötietojen käsittelyä koskevia erityis-
säännöksiä, 2) antamalla rekisteröidylle vää-
rän tai harhaanjohtavan tiedon estää tai yrit-
tää estää rekisteröityä käyttämästä hänelle 
kuuluvaa tarkastusoikeutta tai 3) siirtämällä 
henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroo-
pan talousalueen ulkopuolisiin valtioihin 
henkilötietolain 5 luvun vastaisesti. Rangais-
tus on sakko tai vankeutta enintään yksi vuo-
si. 

30 §. Muutoksenhaku. Muutoksenhaku lain 
nojalla annettuun päätökseen tapahtuisi hal-
lintolainkäyttölain mukaisesti, jollei muualla 
laissa ole toisin säädetty. Työvoima- ja elin-
keinokeskusten maaseutuosastojen päätöksiin 
haetaan muutosta maaseutuelinkeinojen vali-
tuslautakunnasta annetun lain (1203/1992) 
mukaisesti maaseutuelinkeinojen valituslau-
takunnalta. Lakia ei muutettu samalla kun 
kumottiin työvoima- ja elinkeinokeskuksista 
annettu laki (23/1997). Julkisuuslaissa on 
omat muutoksenhakusäännöksensä.  

31 §. Voimaantulo. Laki ehdotetaan tule-
maan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010. 

32 §. Siirtymäsäännökset. Siirtymäsään-
nöksen 1 momentti on tarpeellinen nykyisen 
alusryhmäjaon muuttuessa. Momentti koskee 
vain kalastusaluksia, koska voimassa olevien 
kansallisten säännösten mukaan kalastusalus-
rekisteriin ei rekisteröidä vesiviljelyaluksia. 
Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan selventä-
vää säännöstä ennen lain voimaantuloa 
myönnettyjen rekisteröintilupien voimassa 
olosta ja 3 momentin säännöksellä varmiste-
taan, että kalastusalusten omistajilla on mah-
dollisuus varautua alukseen kohdistuviin re-
kisteristä poistovaatimuksiin. Pykälän 4 mo-
mentissa annettaisiin vesiviljelyaluksille ai-
kaa rekisteröityä vuosi lain voimaan tulosta. 
Pykälän 5 momenttiin esitetään selventävää 
säännöstä siitä, että rekisteröintihakemukset, 

joihin ei ole annettu päätöstä ennen lain voi-
maantuloa, käsiteltäisiin tämän lain mukai-
sesti. Pykälän 6 momentissa säädettäisiin 
mahdollisuudesta ryhtyä lain täytäntöönpa-
non edellyttämiin toimiin jo ennen lain voi-
maantuloa. 
 
2  Tarkemmat säännökset  

Lakiehdotukseen sisältyy neljä asetuksen 
antoa koskevaa valtuutussäännöstä. Merkit-
tävin niistä on 6 §:ssä, jossa valtioneuvosto 
valtuutetaan säätämään rannikkoalusten ja 
avomerialusten alusryhmien rekisteritilojen 
enimmäiskoot. Enimmäiskokoa koskevilla 
päätöksillä on kalastuspoliittista merkitystä, 
koska ne käytännössä ohjaavat kalastuselin-
keinoa. Alusryhmien rekisteritilan enim-
mäiskokoa tulee tarvittaessa pystyä muutta-
maan nopeastikin. Enimmäiskokoa muutta-
malla ei ole kuitenkaan tarkoitus puuttua yk-
sittäisten elinkeinonharjoittajien olemassa 
olevaan asemaan ja jo saavutettuihin etuihin. 

Lakiehdotuksen 4, 18 ja 27 §:ssä valtuute-
taan säätämään maa- ja metsätalousministe-
riön asetuksella tarkemmin rekisteriä pitävis-
tä työ- ja elinkeinokeskuksista, rekisteriin 
merkittävistä tiedoista ja kalastus- ja vesivil-
jelyalusten ulkoisista tunnuksista. Säätely 
olisi teknisluontoista eikä sillä olisi yhteis-
kunnallista merkitystä. Aluksen ulkoista tun-
nusta koskevalla asetuksella säädettäisiin 
aluksen ulkoisen tunnuksen kirjain- ja nume-
royhdistelmästä ja sen mahdollisista muutok-
sista aluksen vaihtaessa toimivaltaista työ- ja 
elinkeinokeskusta. Asetukset on tarkoitus an-
taa samanaikaisesti lain voimaan tulon kans-
sa. 
 
3  Voimaantulo  

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2010. Laista tiedottamiseen 
ja lakia soveltavien viranomaisten koulutuk-
seen sekä tietojärjestelmien muutoksiin halu-
taan varata riittävästi aikaa. 
 
4  Suhde perustus laki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Kalastusaluksen rekisteröintiä ja rekisteris-
tä poistoa koskevat pykälät ovat keskeisiä 
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tarkasteltaessa lakiehdotuksen suhdetta pe-
rustuslakiin ja erityisesti sen 18 §:n 1 mo-
menttiin. Vaikka edellä mainitut toimenpiteet 
kohdistuvatkin aluksiin, niin kysymyksessä 
on elinkeinotoiminnan sääntely, koska kau-
pallisen kalastuksen harjoittaminen aluksella 
edellyttää, että alus on rekisteröity kalas-
tusalusrekisteriin. Lakiehdotus ei koske kau-
pallista kalastusta, jota harjoitetaan ilman 
alusta. Tällaisella kalastuksella ei kuitenkaan 
ole elinkeinon harjoittamisen kannalta käy-
tännössä merkitystä. 

Perustuslain 18 §:n 1 momentin mukaan 
jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toi-
meentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla 
tai elinkeinolla. Näiden oikeuksien rajoitta-
miseen tarvitaan perusteltu syy. Kalas-
tusalusten rekisteröimisvelvollisuudesta ja 
rekisteröimisoikeuteen kohdistuvasta määräl-
lisestä rajoituksesta on säädetty Euroopan 
yhteisön asetuksilla, joten oikeuttamisperuste 
on jo olemassa. 

Perustuslakivaliokunta on katsonut, että 
elinkeinovapauden kanssa ristiriidassa olevan 
lain käsittely tavallisen lain säätämisjärjes-
tyksessä edellyttää, että luvan myöntämisen, 
epäämisen ja peruuttamisen edellytyksistä on 
laissa täsmälliset ja tarkkarajaiset säännökset 
(PeVL 8/2006). Säännöksien luvan edelly-
tyksistä ja pysyvyydestä tulee antaa riittävä 
ennustettavuus viranomaistoiminnasta. La-
kiehdotuksessa on pyritty siihen, että rekiste-
röinnin ja rekisteristä poiston edellytykset 
säädetään niin yksiselitteisiksi, että viran-
omaisen tarkoituksenmukaisuusharkinnalle 
jäisi mahdollisimman vähän tarvetta. Eniten 
tarkoituksenmukaisuusharkintaa käyttäisi 
valtioneuvosto 6 §:n alusryhmäkohtaisesta 
enimmäiskoosta säädettäessä ja rekisterinpi-
täjä harkitessaan 9 ja 13 §:n riittävän talou-
dellisen yhteyden olemassa oloa. Valtioneu-
voston harkintavalta olisi kuitenkin sidottu 
Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitii-
kan tavoitteisiin eli kestävän kalastuksen 
edellytykseen ja kalastusalusten kapasiteetin 
ja kalavarojen väliseen tasapainoon.  

Perustuslakivaliokunta on elinkeinotoimin-
nan sääntelyn yhteydessä vakiintuneesti pitä-
nyt luvan peruuttamista yksilön oikeusase-

maan puuttuvana viranomaistoimena vaiku-
tuksiltaan jyrkempänä kuin luvan epäämistä 
(PeVL 8/2006). Sen vuoksi valiokunta on 
katsonut sääntelyn oikeasuhtaisuuden kan-
nalta välttämättömäksi sitoa luvan peruutta-
mismahdollisuus vakaviin tai olennaisiin rik-
komuksiin tai laiminlyönteihin sekä siihen, 
että luvanhaltijalle mahdollisesti annetut 
huomautukset tai varoitukset eivät ole johta-
neet toiminnassa esiintyneiden puutteiden 
korjaamiseen (PeVL 48/2005). 

Hallituksen esityksessä ei ole lähdetty si-
tomaan rekisteröimisoikeutta tai rekisteristä 
poistamisen edellytyksiä elinkeinonharjoitta-
jan mahdollisiin laiminlyönteihin tai rikko-
muksiin. Yhteisössä on alkamassa kaupalli-
sen kalastuksen ja yhteisen kalastuspolitiikan 
valvontaa koskevan säännöstön uudistami-
nen. Uudistuksessa tullaan todennäköisesti 
puuttumaan myös laiminlyöntien ja rikko-
musten seuraamuksiin.  

Elinkeinoluvan peruuttamiseen rinnastetta-
vat alusten merialueiden kalastusalusrekiste-
ristä poistamista koskevat säännökset 13—14 
ja 16 §:ssä ovat niin täsmällisiä, että aluksen 
omistaja ja haltija tietävät etukäteen, millai-
sessa tilanteessa alus poistetaan tai voidaan 
poistaa rekisteristä.  

Perustuslain 80 §:n mukaan lailla on sää-
dettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksi-
en perusteista sekä asioista, jotka perustus-
lain mukaan muuten kuuluvat lain alaan. Pe-
rustuslain 10 §:n 1 momentin mukaan henki-
lötietojen suojasta säädetään lailla. Esityk-
seen ei ole otettu sellaisia säännöksiä tai ase-
tuksenantovaltuuksia, jotka olisivat ristirii-
dassa perustuslain 80 §:n tai 10 §:n 1 mo-
mentin kanssa. Henkilötietojen suoja on otet-
tu riittävästi huomioon lakiehdotuksen tieto-
jen saamista ja luovutusta koskevissa pykä-
lissä. 

Edellä esitetystä huolimatta on suotavaa, 
että lakiesitys saatetaan perustuslakivalio-
kunnan käsiteltäväksi. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 
 
 
 
 
 

Laki 
merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Soveltamisala  

Tällä lailla säädetään suomalaisista merellä 
toimivista kalastus- ja vesiviljelyaluksista pi-
dettävästä rekisteristä siltä osin kuin siitä ei 
säädetä Euroopan yhteisön yhteistä kalastus-
politiikkaa koskevissa säädöksissä. 
 
 
 

2 § 

Rekisterin käyttötarkoitus 

Rekisteriä käytetään suomalaisten kalas-
tusalusten kalastuskapasiteetin seuraamiseen 
ja säätelyyn sekä kaupallisen kalastuksen ja 
vesiviljelyn valvontaan, tutkimukseen, kehit-
tämiseen ja tilastointiin Euroopan yhteisön 
yhteisestä kalastuspolitiikasta annettujen 
säännösten ja niiden täytäntöön panemiseksi 
annettujen kansallisten säännösten mukaises-
ti. 

Rekisteriä voidaan myös käyttää vesiliiken-
teen, polttoaineverotuksen ja elintarvikkeita 
koskevassa lainsäädännössä tarkoitettuun 
valvontaan sekä tukemaan vesillä liikkumi-
seen liittyvää pelastustoimintaa, yleistä va-
rautumissuunnittelua, vesien käytön suunnit-
telua ja rajaturvallisuuden ylläpitämistä. 

 
 
 

3 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) kalastusaluksella kalojen tai muiden me-

ren elollisten luonnonvarojen kaupalliseen 
kalastukseen varustettua tai siihen käytettä-
vää alusta; 

2) suomalaisella kalastusaluksella 1 koh-
dassa tarkoitettua alusta, joka merilain 
(674/1994) 1 luvun 1 §:n mukaan on suoma-
lainen; 

3) kaupallisella kalastuksella toimintaa, 
jossa elollisia vesiluonnonvaroja pyydetään 
myyntitarkoituksessa tai jossa pyynnillä saa-
dut vesiluonnonvarat tai osa niistä myydään; 

4) vesiviljelyaluksella alusta, jota käytetään 
merellä yksinomaan vesiviljelyssä; 

5) kalastuskapasiteetilla kalastusaluksen 
vetoisuutta bruttotonneina (GT) ja konetehoa 
kilowatteina (kW); 

6) aluksen kokonaispituudella kalastusalus-
ten ominaisuuksista annetun neuvoston ase-
tuksen (ETY) N:o 2930/86 2 artiklan 1 koh-
dassa määriteltyä aluksen pituutta; 

7) rekisteritilalla sitä kalastuskapasiteettina 
ilmaistua tilaa rekisterissä, johon voidaan re-
kisteröidä kalastusaluksia Suomen kalas-
tusalusten kalastuskapasiteettia koskevien 
Euroopan yhteisön vahvistamien säännösten 
ja 6 §:n 2 momentin mukaisesti; 

8) rekisteröintiluvalla lupaa saada määrät-
tyä kalastuskapasiteettia vastaava kalas-
tusalus tai kalastuskapasiteetin lisääminen 
merkityksi rekisteriin; 

9) rekisteröinnillä kalastus- tai vesiviljely-
aluksen taikka kalastuskapasiteetin lisäyksen 
merkitsemistä rekisteriin. 
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4 § 

Rekisterinpitäjät 

Rekisteriä pitävät maa- ja metsätalousmi-
nisteriö ja ne työ- ja elinkeinokeskukset, joi-
den toimialue sijaitsee Itämeren rannikolla.  

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 
voidaan määrättyjä rekisterin pitämiseen liit-
tyviä tehtäviä säätää joidenkin työ- ja elin-
keinokeskusten tehtäväksi.   

Työ- ja elinkeinokeskukset päättävät toimi-
alueensa alusten rekisteröinnistä ja rekisteris-
tä poistamisesta, myöntävät 10 §:ssä tarkoite-
tut rekisteröintiluvat ja tekevät toimialueensa 
kalastus- ja vesiviljelyaluksiin liittyvät mer-
kinnät rekisteriin. 

Maa- ja metsätalousministeriö hallinnoi re-
kisteritilaa ja tekee alusryhmien rekisteritilaa 
koskevat merkinnät rekisteriin sekä vastaa 
rekisterin teknisestä ylläpidosta. 

Kukin rekisterinpitäjä vastaa rekisteriin tal-
lettamiensa tietojen oikeellisuudesta. 
 

2 luku 

Rekisteröintimenettely 

5 § 

Toimivaltainen rekisterinpitäjä 

Toimivaltainen rekisterinpitäjä on se työ- ja 
elinkeinokeskus, jonka toimialueella aluksen 
omistajan kotikunta on. 

Jos aluksen omistajan kotikunta on muualla 
kuin 4 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetun työ- 
ja elinkeinokeskuksen toimialueella, toimi-
valtainen rekisterinpitäjä on se mainituissa 
lainkohdissa tarkoitetuista työ- ja elinkeino-
keskuksista, jonka aluksen omistaja ilmoittaa 
rekisterinpitäjäksi.  
 
 

6 § 

Alusten ryhmittely 

Alukset rekisteröidään seuraaviin alusryh-
miin: 

1) kokonaispituudeltaan alle 12 metrin pi-
tuiset kalastusalukset (rannikkoalukset); 

2) kokonaispituudeltaan vähintään 12 met-
rin pituiset kalastusalukset (avomerialukset); 
tai  

3) vesiviljelyalukset. 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään re-

kisteritilalle alusryhmäkohtainen enimmäis-
koko. Asetusta säädettäessä otetaan huomi-
oon kestävälle kalastukselle asetetut vaati-
mukset sekä kalastusalusten kalastuskapasi-
teetin ja kalavarojen välinen tasapaino.  
 

7 § 

Rekisteröintivelvollisuus  

Kalastusalus on rekisteröitävä ennen kuin 
sitä saadaan käyttää kaupalliseen kalastuk-
seen. Jos rekisterissä olevan kalastusaluksen 
kapasiteettia lisätään, lisäys on rekisteröitävä 
ennen kuin kalastusaluksen käyttöä kaupalli-
seen kalastukseen saadaan jatkaa. 

Vesiviljelyalus on rekisteröitävä ennen 
kuin sitä saadaan käyttää vesiviljelyssä. 
 

8 § 

Rekisteröinnin hakeminen 

Aluksen omistaja on haettava rekisteröintiä 
ja rekisteröintilupaa kirjallisesti toimivaltai-
selta rekisterinpitäjältä. 

Hakemuksessa aluksen omistajan on esitet-
tävä selvitys niistä 9 ja 18 §:ssä tarkoitetuista 
seikoista, jotka ovat hänen tiedossaan. 
 

9 § 

Kalastusaluksen rekisteröinnin edellytykset 

Kalastusaluksen rekisteröinnin edellytyk-
senä on, että kalastusalus on suomalainen ja 
että rekisterissä on rekisteritilaa riittävästi re-
kisteröitävälle alukselle.  

Jos kalastusalus kalastaa Euroopan yhtei-
sössä kiintiöityjä kalalajeja, rekisteröinnin 
edellytyksenä on lisäksi, että kalastuksella on 
riittävä taloudellinen yhteys suomalaiseen 
kalastuselinkeinoon. Yhteys on riittävä, jos: 

1) vähintään puolet aluksen vuosittaisesta 
kokonaissaaliista laskettuna saaliin koko-
naisarvosta puretaan Suomessa sijaitsevaan 
satamaan; 
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2) vähintään puolet aluksen vuosittaisista 
kalastusmatkoista aloitetaan Suomessa sijait-
sevasta satamasta; tai 

3) vähintään puolet aluksen miehistöstä on 
Suomen kansalaisia tai muiden Euroopan ta-
lousalueeseen kuuluvien valtioiden kansalai-
sia, joiden vakinainen asuinpaikka on Suo-
messa. 

Rekisterinpitäjä voi ottaa huomioon muita-
kin aluksen omistajan esittämiä seikkoja, jot-
ka osoittavat, että aluksen harjoittamalla ka-
lastuksella on riittävä taloudellinen yhteys 
suomalaiseen kalastuselinkeinoon.  
 

10 § 

Kalastusaluksen rekisteröintilupa 

Kalastusalukselle tai kalastusaluksen kalas-
tuskapasiteetin lisäämiselle voidaan ennen 
rekisteröintiä myöntää rekisteröintilupa.  

Rekisteröintilupa on voimassa yhden vuo-
den ja sen voimassa oloa voidaan erityisistä 
syistä pidentää enintään yhdellä vuodella. 

Jos rekisteröintihakemusta ei jätetä toimi-
valtaiselle rekisterinpitäjälle lupapäätöksessä 
asetetussa määräajassa, rekisteröintilupa rau-
keaa. Rekisteröintilupaa ei voi siirtää toiselle. 
 

11 § 

Rekisteröintilupien myöntäminen ja kalas-
tusalusten rekisteröinti  

Rekisteröintiluvat myönnetään ja kalas-
tusalukset rekisteröidään siinä järjestyksessä, 
jossa hakemukset on kirjattu saapuneiksi toi-
mivaltaisille rekisterinpitäjille. Samana päi-
vänä saapuneiden hakemusten kesken järjes-
tys määrätään arpomalla. 

Jos alusta ei voida rekisteröidä tai rekiste-
röintilupaa myöntää, koska alusryhmässä ei 
ole rekisteritilaa, hakemus voidaan hakijan 
kirjallisesta pyynnöstä jättää odottamaan re-
kisteritilan vapautumista vuoden ajaksi. Ha-
kijan kirjallisesta pyynnöstä aikaa voidaan 
pidentää enintään yhdellä vuodella. 

Rekisteritilan riittävyyden varmistamiseksi 
rekisterinpitäjien on ennen 1 momentissa tar-
koitettujen päätösten tekemistä saatava maa- 
ja metsätalousministeriöltä vahvistus rekiste-
ritilan käytölle.  

12 § 

Vesiviljelyaluksen rekisteröinti  

Vesiviljelyalukset rekisteröidään siinä jär-
jestyksessä, jossa hakemukset ovat saapuneet 
toimivaltaisille rekisterinpitäjille. Vesivilje-
lyaluksen rekisteröinnin edellytyksenä on, et-
tä alusta käytetään yksinomaan vesiviljelyssä 
ja että toiminta tapahtuu Suomen aluevesillä 
tai talousvyöhykkeellä. Alusta voidaan kui-
tenkin tilapäisesti käyttää myös muilla vesil-
lä. 
 
 

3 luku 

Aluksen poistaminen rekisteristä 

13 § 

Kalastusaluksen poistaminen rekisteristä  

Kalastusalus poistetaan rekisteristä: 
1) jos alus ei ole enää suomalainen;  
2) jos aluksella ei enää ole 9 §:ssä säädet-

tyä riittävää taloudellista yhteyttä suomalai-
seen kalastuselinkeinoon;  

3) jos aluksen poistamista rekisteristä edel-
lytetään Euroopan yhteisön säädöksissä; tai  

4) jos alus on haaksirikkoutunut tai muu-
toin tuhoutunut. 

Aluksen rekisteriin merkitylle omistajalle 
ja haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuul-
luiksi ennen päätöksen tekemistä.  

Kalastusalus poistetaan rekisteristä myös, 
jos aluksen omistaja kirjallisesti sitä pyytää, 
eikä rekisterinpitäjän tiedossa ole laista joh-
tuvia seikkoja, jotka estävät rekisteristä pois-
tamisen. Jos alus on muun kuin omistajan 
hallinnassa, aluksen rekisteriin merkitylle 
haltijalle ilmoitetaan viipymättä ja ennen 
päätöksen tekoa omistajan pyynnöstä.  
 

14 § 

Kalastusaluksen poistaminen rekisteristä ka-
lastamattomuuden vuoksi 

Kalastusalus voidaan poistaa rekisteristä, 
jos kalastusaluksen päällikkö ei ole kuluvan 
vuoden eikä kolmen edellisen kalenterivuo-
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den aikana antanut kalastusalusta koskevia 
saalisilmoituksia, joista selviää, että aluksella 
harjoitetaan kaupallista kalastusta.  

Aluksen omistajaksi ja haltijaksi merkityil-
le on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi en-
nen päätöksen tekemistä. 

Rekisterinpitäjät tekevät tämän pykälän 
mukaiset rekisteristä poistamista koskevat 
päätökset maa- ja metsätalousministeriön an-
tamien määräysten mukaisesti. 
 

15 § 

Kalastusaluksen rekisteritilan säilyttäminen  

Jos kalastusalus poistetaan rekisteristä 
omistajan pyynnöstä, omistajalla on oikeus 
säilyttää poistetun aluksen rekisteritila käy-
tettäväksi toisen kalastusaluksen rekisteröin-
tiin tai rekisteröidyn kalastusaluksen kalas-
tuskapasiteetin lisäämiseen samassa alus-
ryhmässä. Rekisteritilan säilyttämistä tulee 
pyytää kirjallisesti samalla kun pyydetään 
aluksen poistamista rekisteristä.  

Rekisteritilan säilyttämistä koskevaan re-
kisteröintilupaan sovelletaan 10 §:n 2 mo-
menttia.  
 

16 § 

Vesiviljelyaluksen poistaminen rekisteristä 

Vesiviljelyalus poistetaan rekisteristä, jos 
aluksen omistaja sitä kirjallisesti pyytää. 
Aluksen rekisteriin merkitylle haltijalle on 
ilmoitettava omistajan hakemuksesta ennen 
päätöksen tekoa. 

Rekisterinpitäjällä on myös oikeus poistaa 
alus rekisteristä aluksen omistajaa ja haltijaa 
kuultuaan, jos alus viedään pysyvästi Suo-
men talousvyöhykkeen ulkopuolelle. 
 

4 luku 

Rekisteritiedot 

17 § 

Sovellettava laki 

Jollei tässä laissa tai Euroopan yhteisön yh-
teistä kalastuspolitiikkaa koskevissa säädök-

sissä toisin säädetä, rekisteriin merkittäviin 
tietoihin ja tietojen julkisuuteen, niiden luo-
vuttamiseen ja luovuttamisesta perittäviin 
maksuihin sovelletaan viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annettua lakia (621/1999) 
ja henkilötietojen osalta soveltuvin osin hen-
kilötietolakia (523/1999). 
 
 

18 § 

Rekisteriin merkittävät tiedot 

Rekisteriin merkitään perustietoina elollis-
ten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja 
kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalas-
tuspolitiikassa annetun neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 2371/2002 15 artiklassa ja yhteisön 
kalastuslaivastorekisteristä annetussa komis-
sion asetuksessa (EY) N:o 26/2004 rekiste-
riin merkittäviksi säädetyt tiedot. 

Rekisteriin merkitään lisäksi rekisterin 
käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisina tie-
toina: 

1) aluksen omistajien ja haltijoiden henki-
lö- tai yhteisötunnukset, yhteystiedot ja kieli;  

2) aluksen omistustiedot; 
3) aluksen hallintaa koskevat tiedot; 
4) aluksen 6 §:n mukainen alusryhmä; 
5) aluksen katsastustiedot; 
6) tiedot alukselle myönnetyistä kalastus- 

ja erityiskalastusluvista;  
7) tiedot aluksella käytettävistä pyydyksis-

tä; 
8) tiedot 10 ja 15 §:ssä tarkoitetusta rekis-

teröintiluvasta;  
9) tiedot alukseen kohdistuvista ulosmitta-

us-, turvaamis- ja täytäntöönpanotoimista; 
10) rekisteröintihakemuksen saapumisaika. 
Edellä 2 momentissa tarkoitetuista tiedoista 

säädetään tarvittaessa tarkemmin maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksella. 
 

19 § 

Tietojen ilmoitusvelvollisuus  

Aluksen omistajan on viipymättä kirjalli-
sesti ilmoitettava toimivaltaiselle rekisterin-
pitäjälle, jos rekisteriin merkityissä tiedoissa 
on tapahtunut muutoksia sekä samalla esitet-
tävä tarpeellinen selvitys muutoksista. Jos 
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muutos on muutoin rekisterinpitäjän tiedossa, 
tämä voi asianosaista kuultuaan korjata rekis-
teritiedot muuttuneita olosuhteita vastaaviksi. 
Rekisteröintipäätöstä edellyttävien muutosten 
merkitseminen rekisteriin edellyttää kuiten-
kin aina kalastusaluksen omistajan hakemus-
ta. 

Aluksen omistajalla ja haltijalla on velvol-
lisuus antaa rekisterin ylläpidon tai käyttö-
tarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja re-
kisterinpitäjälle tämän pyynnöstä. 
 

20 § 

Rekisterinpitäjän oikeus saada tietoja viran-
omaisilta  

Rekisterinpitäjällä on sen estämättä, mitä 
tietojen salassapidosta säädetään, oikeus saa-
da rekisterin ylläpidon ja käyttötarkoituksen 
kannalta välttämättöminä tietoina: 

1) väestö-, yritys- ja yhteisötietorekistereitä 
pitäviltä viranomaisilta kalastus- ja vesivilje-
lyalusten omistajien ja haltijoiden sekä kalas-
tusaluksilla työskentelevien henkilö- ja yhtei-
sötunnukset, kansalaisuus-, osoite- ja koti-
kuntatiedot sekä tiedot henkilöiden kuole-
masta ja oikeushenkilöiden purkautumisesta 
ja lakkaamisesta; 

2) alusrekisteriä pitävältä viranomaiselta 
tiedot alusrekisteriin rekisteröityjä kalas-
tusaluksia ja niiden omistajia ja haltijoita 
koskevista merkinnöistä; 

3) rajatarkastusviranomaisilta tiedot kalas-
tusalusten miehistöluetteloista; 

4) ulosottoviranomaisilta tiedot kalastus- ja 
vesiviljelyaluksiin kohdistuvista ulosmit-
taus-, turvaamis- ja täytäntöönpanotoimenpi-
teistä; 

5) alusten katsastusta hoitavilta viranomai-
silta tiedot kalastus- ja vesiviljelyalusten kat-
sastuksesta.  

Tiedot voidaan luovuttaa teknisen käyt-
töyhteyden avulla tai muutoin sähköisessä 
muodossa. 

21 § 

Henkilötietoja sisältävien tietojen luovutta-
minen 

Sen estämättä, mitä viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 mo-

mentissa säädetään, rekisteriin talletettuja 
henkilötietoja sisältäviä tietoja voidaan luo-
vuttaa jäljennöksinä, tulosteina tai teknisen 
käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköises-
ti: 

1) tulliviranomaisille laissa säädettyjä val-
vontatehtäviä, rikosten ehkäisyä, esitutkintaa 
sekä verotusta ja sen valvontaa varten; 

2) rajavartiolaitokselle ja poliisille kalas-
tuksen valvontaa, rajaturvallisuuden ylläpi-
tämistä, meriliikenteen valvontaa, rikosten 
ehkäisyä, esitutkintaa ja öljypäästöjen tutkin-
taa sekä pelastustoimintaa varten; 

3) Merenkulkulaitokselle merenkulun oh-
jausta, meriturvallisuuden valvontaa ja alus-
rekisterin ylläpitoa varten; 

4) työsuojeluviranomaisille kalastusalusten 
työolojen valvontaa varten; 

5) ulosottoviranomaisille niille kuuluvien 
täytäntöönpanotehtävien hoitamista varten;   

6) elintarvikevalvontaviranomaisille elin-
tarvikkeita koskevan lainsäädännön noudat-
tamisen valvontaa varten; 

7) Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle 
yhteisen kalastuspolitiikan noudattamisen 
valvontaan ja niiden suomalaisten alusten re-
kisteröintiä varten, joiden kotipaikka on Ah-
venanmaan maakunnassa; 

8) Euroopan unionin jäsenvaltion tai Eu-
roopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen 
liittyneen valtion viranomaisille, Euroopan 
yhteisöjen komissiolle, yhteisön kalastuksen-
valvontavirastolle ja kansainvälisissä sopi-
muksissa tarkoitetuille viranomaisille yhtei-
sön lainsäädännöstä tai Suomea sitovista 
kansainvälisistä sopimuksista johtuvien vel-
voitteiden hoitamista varten; 

9) Onnettomuustutkintakeskukselle pelas-
tus- ja onnettomuustutkintaa varten; 

10) Tilastokeskukselle ja Riista- ja kalata-
louden tutkimuslaitokselle tilastojen laatimis-
ta ja tutkimusta varten; 

11) yliopistoille ja korkeakouluille tilasto-
jen laatimista ja tutkimusta varten; 

12) kalatalousalan neuvonta- ja edunval-
vontajärjestöille kalataloutta koskevaa tiedot-
tamista ja neuvontaa varten; 

13) rekisterinpitäjän hyväksymille tahoille 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn 
liittyviä tai kalataloutta koskevia selvitys-, 
tutkimus- ja suunnittelutarkoituksia varten. 
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22 § 

Tietojen luovutus aluksen ulkoisen tunnuksen 
perusteella  

Jokaisella on oikeus aluksen ulkoisen tun-
nuksen perusteella saada yksittäisluovutuk-
sena tuloste tai jäljennös rekisteröityä alusta 
koskevista julkisista tiedoista sekä julkiset 
tiedot aluksen omistajan ja haltijan nimestä ja 
osoite- ja muista yhteystiedoista. 

Tiedot voidaan luovuttaa teknisen käyt-
töyhteyden avulla tai muutoin sähköisesti. 
 

23 § 

Henkilötietojen luovuttaminen Euroopan 
unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuo-

lelle 

Rekisteristä voidaan perustelluista syistä 
luovuttaa henkilötietoja yksittäisluovutukse-
na viranomaisille ja viranomaistehtävien suo-
rittamista varten Euroopan unionin ja Euroo-
pan talousalueen ulkopuolelle, jos henkilötie-
tolain 22 ja 22 a tai 23 §:ssä tietojen luovut-
tamiselle asetetut edellytykset täyttyvät. 

Tiedot voidaan luovuttaa teknisen käyt-
töyhteyden avulla tai muutoin sähköisessä 
muodossa. 
 
 

24 § 

Tietojen luovutuksesta päättäminen 

Maa- ja metsätalousministeriö päättää ka-
lastusalusrekisteriin merkittyjen tietojen luo-
vuttamisesta. Yksittäiseen alukseen liittyvien 
henkilötietojen ja alusta koskevien muiden 
tietojen luovuttamisesta muutoin kuin 23 
§:ssä tarkoitetuissa tilanteissa voi kuitenkin 
päättää myös toimivaltainen rekisterinpitäjä. 
 
 

25 § 

Henkilötietojen säilyttäminen rekisterissä 

Tämän lain nojalla rekisteriin tallennetut 
henkilötiedot poistetaan rekisteristä kolmen 
vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päät-

tymisestä, jona ne ovat tulleet rekisterin käyt-
tötarkoituksen kannalta tarpeettomiksi. 
 

5 luku  

Erinäiset säännökset 

26 § 

Kalastuslisenssi 

Toimivaltainen rekisterinpitäjä myöntää, 
keskeyttää ja peruuttaa kalastuslisenssien 
hallinnoinnista ja niihin sisältyvistä vähim-
mäistiedoista annetussa komission asetukses-
sa (EY) N:o 1281/2005 tarkoitetun kalastus-
lisenssin. 
 

27 § 

Aluksen ulkoinen tunnus 

Alusten ulkoisista tunnuksista säädetään 
kalastusalusten merkitsemisestä ja asiakir-
joilla todistamista koskevista yksityiskohtai-
sista erityissäännöistä annetussa komission 
asetuksessa (ETY) N:o 1381/87. Aluksiin on 
kirjaimin sekä numeroin maalattava tunnuk-
set, joiden perusteella voidaan tunnistaa sa-
tama tai alue, jossa alus on rekisteröity. 

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 
säädetään tarkemmin aluksen ulkoisista tun-
nuksista sekä alukseen tulevien merkintöjen 
koosta, paikasta ja väristä. 
 

28 § 

Kalastusalusrekisteririkkomus 

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta 
1) laiminlyö 7 §:ssä tarkoitetun rekiste-

röimisvelvollisuutensa, 
2) jättää toimittamatta rekisterinpitäjälle 19 

§:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tai 
selvityksen rekisteriin merkityissä tiedoissa 
tapahtuneista muutoksista tai  

3) laiminlyö rekisterinpitäjän 19 §:n 2 mo-
mentin nojalla pyytämien rekisterin ylläpidon 
tai tarkoituksen kannalta tarpeellisten tietojen 
toimittamisen kohtuullisessa ajassa  

on tuomittava kalastusalusrekisteririkko-
muksesta sakkoon.  
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Jos edellä tarkoitettu rikkomus on olosuh-
teet huomioon ottaen vähäinen, rekisterinpi-
täjä voi jättää rikkomuksen ilmoittamatta esi-
tutkintaviranomaiselle.  
 

29 § 

Viittaukset rikoslakiin 

Rekisterimerkintärikoksesta säädetään ri-
koslain 16 luvun 7 §:ssä, tietomurrosta rikos-
lain 38 luvun 8 §:ssä ja henkilörekisteririkok-
sesta rikoslain 38 luvun 9 §:ssä. 
 

30 § 

Muutoksenhaku 

Tämän lain nojalla annettuun rekisterinpi-
täjän päätökseen haetaan muutosta siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sääde-
tään, jollei muualla laissa ole toisin säädetty. 
 

31 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä    kuuta 
20  . 

Tällä lailla kumotaan Euroopan yhteisön 
yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 

8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain 
(1139/1994) 4 a §, sellaisena kuin se on lais-
sa 1008/2002. 
 

32 § 

Siirtymäsäännökset 

Tämän lain voimaan tullessa kalastusalus-
rekisteriin rekisteröitynä oleva kalastusalus 
merkitään ilman eri hakemusta siihen 6 §:n 
mukaiseen alusryhmään, johon se pituutensa 
perusteella kuuluu. 

Ennen tämän lain voimaantuloa rekisterin-
pitäjän myöntämät rekisteröintiluvat ja rekis-
teritilan varauspäätökset ovat voimassa pää-
töksissä määrätyn ajan. 

Edellä 14 §:ssä säädetyn määräajan laske-
minen aloitetaan tämän lain voimaantulosta. 

Aluksen omistajan on vuoden kuluessa tä-
män lain voimaantulosta haettava rekisteröi-
täväksi sellainen alus, jonka rekisteröiminen 
ei ollut pakollista tämän lain voimaan tulles-
sa. 

Rekisteröintihakemukset, joihin ei ole an-
nettu päätöstä ennen tämän lain voimaantu-
loa, käsitellään tämän lain mukaisesti.  

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimiin. 

 
————— 

 
Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2009 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


