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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisen ka-
lastuksen vakuutustuesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 

kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta. 
Laissa säädettäisiin mahdollisuudesta mak-

saa valtion varoista tukea vahinkojen perus-
teella, jotka ovat aiheutuneet kaupallisen ka-
lastajan pyydyksille, eräille muille kalastus-
välineille tai enintään 12 metrin pituisille 
aluksille Suomen aluevesillä tai talousvyö-
hykkeellä. Laissa säädettäisiin tuen maksa-
misen edellytyksistä sekä menettelystä, jota 

tuen maksamisessa noudatettaisiin. Tuen vä-
littäisivät vakuutuskorvauksen osana vakuu-
tusalan toimijat, jotka hyväksyttäisiin toimi-
maan kalastusvakuutuslaitoksina. Laissa sää-
dettäisiin kalastusvakuutuslaitoksen tehtävis-
tä sekä viranomaisesta, joka ohjaa ja valvoo 
tehtävien hoitamista. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2014 talousar-
vioehdotukseen. Laki on tarkoitettu tulemaan 
voimaan vuoden 2013 alusta. 

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
 
1  Johdanto 

Vakuutustukijärjestelmä on ollut käytössä 
70 vuotta. Järjestelmä luotiin sen vuoksi, ett-
ei vakuutusmarkkinoilta löytynyt tarjontaa 
kalastajien pyydysten ja alusten vakuutuksil-
le. Suomessa toimii nykyisin kuusi kalastus-
vakuutusyhdistystä: Etelä-Suomen kalastus-
vakuutusyhdistys, Nylands Fiskeriförsä-
kringsförening, Åbolands Fiskeriförsäkrings-
förening, Satakunnan kalastusvakuutusyhdis-
tys, Österbottens Fiskeriförsäkringsförening 
ja Pohjanmaan kalastusvakuutusyhdistys. 

Kalastusvakuutusyhdistys toimii vakuutuk-
senantajana. Sille myönnetään avustusta 
osaan niistä vakuutussopimukseen perustu-
vista korvauksista, joita se maksaa ammatti-
kalastajille. Avustuksen myöntää maa- ja 
metsätalousministeriö. Avustuksen tarkoituk-
sena on alentaa ammattikalastajien vakuu-
tusmaksuja ja samalla turvata vakuutusturvan 
saaminen elinkeinonharjoittamisen kannalta 
keskeisille kalastusvälineille. 

Vahinkojen kokonaismäärä ja valtion mak-
samien avustusten määrä vaihtelee vuosit-
tain. Viimeisen kymmenen vuoden aikana 
korvattujen vahinkojen kokonaisarvo on vuo-
sitasolla vaihdellut 1,4—1,9 miljoonan euron 
välillä. Valtion avustusten määrä puolestaan 
on vaihdellut 1,0—1,4 miljoonan euron välil-
lä. Vahinkojen suuruuden tai avustuksen 
määrän vuosittaisessa vaihtelussa ei ole ha-
vaittavissa trendinomaista muutossuuntaa. 
Sen sijaan vahinkotapahtumien lukumäärä on 
pienentynyt koko ajan vuoden 2000 noin 700 
tapahtumasta vuoden 2011 alle 500 tapahtu-
maan. Myös yhdistysten vakuutuskannan ar-
vo on ollut laskussa. Erityisesti hylkeiden ai-
heuttamia vahinkoja joudutaan kuitenkin ny-
kyisin korvaamaan aiempaa enemmän. 
 
 
 
 
 
 

2  Nykyt i la  

2.1 Kansallinen lainsäädäntö 

Vakuutustuesta säädetään kalastusvakuu-
tusyhdistyksistä annetussa laissa (331/1958), 
jäljempänä kalastusvakuutusyhdistyslaki. Ka-
lastusvakuutusyhdistyksiksi kutsutaan vakuu-
tusyhdistyslaissa (1250/1987) tarkoitettuja 
vakuutusyhdistyksiä, jotka ovat ryhtyneet 
harjoittamaan kalastusvälineiden vakuutta-
mista. Kalastusvakuutusyhdistyksiä on Suo-
men rannikkoalueilla yhteensä kuusi. Vakuu-
tus kattaa Suomen alueeseen rajoittuvilla me-
rialueilla tapahtuneet vahingot. 

Kalastusvakuutusyhdistyksille, jotka har-
joittavat kalastusvakuutusyhdistyslain ehto-
jen mukaista vakuutustoimintaa, voidaan 
myöntää lain 7 §:ssä tarkoitettua avustusta 
vakuutuskorvausten maksamiseen. Avustusta 
maksetaan vuosittain 40 prosenttia niistä va-
hingonkorvauksista, jotka yhdistys on kalas-
tusvakuutuksen perusteella maksanut. Niiltä 
osin kuin yksittäisen vahingon suuruus ylit-
tää 500 euroa, avustuksen suuruus on kuiten-
kin 90 prosenttia vahingonkorvauksista. Jos 
yhdistyksen maksamat korvaukset jonain 
vuonna nousevat suuremmiksi kuin 10 pro-
senttia yhdistyksen vakuutuskannasta, valtion 
avustusta maksetaan lisäksi ylimenevältä 
osalta 90 prosenttia.  

Kalastusvakuutusyhdistyksille myönnettä-
vän tuen tarkoituksena on taata kalastusta 
elinkeinonaan harjoittaville mahdollisuus 
hankkia kattava vakuutusturva sekä kohtuul-
liset vakuutusmaksut. Kalastusvakuutusyh-
distyslain 2 §:ssä säädetään tuen saajista, joi-
ta ovat sellaiset kalastajaväestöön kuuluvat 
henkilöt, jotka saavat kalastuksesta pääasial-
lisen toimeentulonsa. Vakuutusyhdistyksen 
on otettava ETA-alueella toimivan kalastaja-
väestöön kuuluvan henkilön tai heidän perus-
tamansa yhteisön kalastusvälineet vakuutuk-
sen piiriin. Vakuutus on myönnettävä langas-
ta kudotuille pyydyksille, lohi- ja pitkäsii-
moille sekä näiden pyydyksien lisävarusteil-
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le. Lisäksi vakuutus on myönnettävä Suo-
messa rekisteröidyille kalastusaluksille ja -
veneille sekä talvikalastuksessa jäällä käytet-
täville kulku- ja kuljetusvälineille, kalastus-
majoille sekä nuotan uitto- ja vetolaitteille. 

Kalastusvakuutusyhdistyksen on kalastus-
vakuutusyhdistyslain 5 §:n mukaan vakuu-
tussopimuksessa sitouduttava korvaamaan 
vakuutettuja kalastusvälineitä kohdannut va-
hinko, kun välineet kalastuksessa, pyynti-
matkalla, satamassa, ankkurissa tai muussa 
säilytyspaikassa, kalankuljetusmatkalla taik-
ka ihmishenkeä tai välineitä pelastettaessa 
ovat tuhoutuneet, kadonneet tai vahingoittu-
neet. 

Kalastusvakuutusyhdistyksille voidaan 
vuotuisen avustuksen lisäksi myöntää kalas-
tusvakuutusyhdistyslain 13 §:ssä tarkoitettua 
pääoma-avustusta, jota yhdistyksen on hoi-
dettava erillisenä valtionapurahastona. Avus-
tuksen tarkoituksena on turvata yhdistyksen 
vakavaraisuus ja toimintaedellytykset. Kalas-
tusvakuutusyhdistykset saavat käyttää pää-
oma-avustuksista muodostetun valtionapura-
haston tuottoa menojensa kattamiseen. Jos 
pääoma-avustuksista muodostuva rahasto on 
yhdistyksen vakuutuskantaan verrattuna pie-
nempi kuin kolme prosenttia, pääoma-
avustusta maksetaan, kunnes valtionapura-
haston suuruus on ainakin kolme prosenttia 
vakuutuskannasta. Koska Suomen kalas-
tusalusten määrä ja siitä johtuen myös yhdis-
tysten vakuutuskanta on ollut EU-jäsenyyden 
ajan laskussa, pääoma-avustuksia ei ole enää 
viime vuosina haettu. 

Kalastusvakuutusyhdistyksille on vuosina 
2007―2011 maksettu valtion avustuksia seu-
raavasti: 
 

Vuosi 

Vahinkojen 

kokonais-

määrä, euroa 

Yhdistyksen 

osuus, euroa 

Valtion 

osuus, euroa 

2007 1 764 971 367 123 1 197 217 
2008 1 406 640 276 136 980 064 
2009 1 443 768 270 670 1 025 635 
2010 1 889 943 314 391 1 405 100 
2011 1 847 327 308 053 1 372 314 
 
 

Ahvenanmaan maakunnan alueella maa-
kunnan viranomaiset ovat vuosikymmeniä 

vastanneet kalastusvakuutuskorvauksiin me-
nevästä tuesta. Maakunnan vuotuisessa talo-
usarviossa on tukea varten pitkään ollut oma 
menomomenttinsa. Viime vuosina tarkoituk-
seen on budjetoitu 50 000 euroa ja maksettu-
jen korvausten kokonaismäärä on ollut noin 
15 000—40 000 euroa vuodessa. Ahvenan-
maalla ei toimi kalastusvakuutusyhdistyslain 
mukaisia kalastusvakuutusyhdistyksiä, vaan 
tuki on tullut kalastajalle yksityisen vakuu-
tusyhtiön kanssa solmitun vakuutussopimuk-
sen kautta. Ahvenanmaan maakunnan halli-
tus on erikseen sopinut vakuutusyhtiön kans-
sa korvauksen myöntämiseen noudatettavasta 
menettelystä. Ahvenanmaan maakunnalla on 
Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 
18 §:n 16 ja 22 kohdan mukaan lainsäädän-
tövalta asioissa, jotka koskevat kalastusta, 
kalastusaluksen rekisteröintiä ja kalastuselin-
keinon ohjaamista sekä elinkeinotoimintaa ja 
tämän edistämistä. 
 
2.2 Euroopan unionin lainsäädäntö ja 

sen kehitys 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn so-
pimuksen, jäljempänä SEUT-sopimuksen, 
107 artiklan 1 kohdan mukaan yritykselle tai 
tiettyyn tuotantoon julkisista varoista myön-
nettävä tuki, joka vääristää tai voi vääristää 
kilpailua ja joka vaikuttaa jäsenvaltioiden vä-
liseen kauppaan, on lähtökohtaisesti kiellet-
tyä. Mainitun artiklan 2 kappaleessa määrä-
tään tilanteista, joissa valtion tukea kuitenkin 
pidetään suoraan perustamissopimuksen no-
jalla sisämarkkinoille soveltuvana. Sen 3 
kappaleessa määritellään tukimuodot, joita 
voidaan pitää sisämarkkinoille soveltuvina. 

SEUT-sopimuksen 108 artiklassa määrä-
tään komission oikeudesta arvioida yhteis-
työssä jäsenvaltioiden kanssa uusien tai ole-
massa olevien tukiohjelmien soveltuvuutta 
sisämarkkinoille. Sen 2 kappaleessa määrä-
tään muodollisesta tutkintamenettelystä, jon-
ka komissio käynnistää, jos sillä on aihetta 
epäillä tuen tai tukiohjelman soveltuvuutta 
sisämarkkinoille. Komissio voi missä tahansa 
vaiheessa ehdottaa jäsenvaltioille aiheellisia 
toimenpiteitä tukiohjelman muuttamiseksi, 
jos sisämarkkinoiden kehitys tai toiminta tätä 
edellyttää. Komissio julkaisee suuntaviivoja 
ja puitesääntöjä, joissa määritellään periaat-
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teet SEUT-sopimuksen 107 artiklan 2 ja 3 
kappaleiden määräysten soveltamisessa yri-
tyksiä tai eri tuotannonaloja koskeviin tu-
kiohjelmiin. Kalastusalan vakuutustukeen 
sovelletaan kalastus- ja vesiviljelyalan valti-
ontukien tarkastelemista koskevia suuntavii-
voja (EUVL C 84, 3.4.2008, s. 10), jäljem-
pänä kalastusalan suuntaviivat. 

Euroopan komissio aloitti 9.10.2010 
SEUT- sopimuksen ja erityisesti sen 108 ar-
tiklan 2 kohdan mukaisen tutkintamenette-
lyn, koska se epäili Suomen kalastusvakuu-
tusjärjestelmään sisältyvän valtiontuen sovel-
tuvuutta sisämarkkinoille. Komissio katsoi, 
että voimassa olevan tukijärjestelmän piiriin 
kuuluvien vahinkojen ei voitu katsoa johtu-
neen poikkeuksellisista tapahtumista tai 
luonnonmullistuksista, vaan pysyvistä tai ra-
kenteellisista olosuhteista, joissa kalastus-
toimintaa Suomen vesillä harjoitetaan. Näin 
ollen komissio katsoi voimassa olevan tuki-
järjestelmän sisältävän kiellettyä toimintatu-
kea, koska se parantaa kalastajien maksu-
valmiutta ilman, että tukeen liittyisi erityisiä 
velvoitteita. Komissio kuitenkin katsoi, että 
tuki voidaan periaatteessa hyväksyä kalas-
tusalan suuntaviivojen 4.9. kohdassa vahvis-
tettujen periaatteiden mukaisesti, jos se kor-
jaa markkinoiden toimintapuutetta, vastaa 
yhteistä etua koskeviin tavoitteisiin ja edistää 
yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saa-
vuttamista. 

Tutkinnan perusteella komissio teki 11. 
päivänä tammikuuta 2012 päätöksen, jäljem-
pänä komission päätös, jonka mukaan tuki-
järjestelmä soveltuu sisämarkkinoille, edel-
lyttäen, että sen ulkopuolelle jätetään avome-
rellä kalastusta harjoittavat alukset eli käy-
tännössä yli 12 metrin pituiset alukset ja tu-
kea myönnetään vain Suomen aluevesillä tai 
sen talousvyöhykkeellä kärsityistä vahingois-
ta. Lisäksi komissio edellyttää, että tukeen 
oikeuttavat vain vahingot, jotka johtuvat 
Suomen erityisistä olosuhteista eli epäsuotui-
sista ilmasto- tai maantieteellisistä oloista 
(jää, lumi, voimakkaat myrskyt, matalien ve-
sien karikot) tai hylkeistä ja merimetsoista ja 
joita aiheutuu aluksille ja pyydyksille sekä 
talvikalastuksessa käytettäville kulku- ja kul-
jetusvälineille ja muille erityisvälineille. 
Komission päätös edellyttää, että tukijärjes-
telmää koskevan lain muutoksen on tultava 

voimaan viimeistään 1. päivänä tammikuuta 
2013 ja muutetun tukijärjestelmän mukaisia 
vakuutussopimuksia sovelletaan 1.1.2014 al-
kaen. Komission päätös velvoittaa Suomea 
jäsenvaltiona muuttamaan lainsäädäntöään. 

Komissio arvioi tutkintamenettelyn aikana 
voitaisiinko tukijärjestelmä luokitella yleisiin 
taloudellisiin tarkoituksiin liittyväksi palve-
luksi, josta määrätään SEUT-sopimuksen 
106 artiklan 2 kohdassa. Se epäili voitaisiin-
ko kaupallisten vakuutusten tarjoaminen va-
likoidulle joukolle yrityksiä katsoa edellä 
tarkoitetuksi palveluksi, jonka suorittamises-
ta maksettava korvaus voidaan tietyin yhtei-
sön lainsäädännössä vahvistetuin edellytyk-
sin joko katsoa sisämarkkinoille soveltuvaksi 
tai korvaukseksi, johon ei sisälly valtiontu-
kea. Tätä tarkastelua ei viety pidemmälle. 
Näin ollen komission päätöksen ulkopuolelle 
jäivät kalastusvakuutusyhdistyksille valtion-
apurahaston ja sen tuoton sekä tuloveroja 
koskevan verovapauden sisältämät valtiontu-
et. Komission päätös ei näin ollen sisällä 
edellä mainittuja tukia koskevaa arviota, eikä 
myöskään päätöstä niiden soveltumisesta si-
sämarkkinoille. 

Hallituksen esitystä laadittaessa ei ole tie-
dossa muita Euroopan unionin maita, joissa 
kalastusalan toimijoille tarjottuja vakuutuksia 
tuettaisiin valtion varoin. Ruotsissa on kui-
tenkin järjestelmä, jolla kalastajille korvataan 
valtion varoista hylkeiden kalastukselle aihe-
uttamia vahinkoja. Lisäksi ruotsalaisilla ka-
lastajilla on mahdollisuus saada työttömyys-
korvausta kalastuksen keskeytyessä muun 
muassa jää- tai muiden sääolojen taikka aluk-
sen vaurioitumisen johdosta. Nämä järjes-
telmät ovat kuitenkin luonteeltaan hyvin eri-
laisia kuin ehdotettuun lakiin sisältyvä tu-
kiohjelma. 
 
2.3 Nykytilan arviointi  

Suomen kalastusalusrekisterissä kalas-
tusalukset jaetaan rannikkoaluksiin, joihin 
kuuluvat kokonaispituudeltaan alle 12 metrin 
pituiset kalastusalukset, ja avomerialuksiin, 
joita ovat kokonaispituudeltaan vähintään 12 
metrin pituiset kalastusalukset. Rekisterissä 
oli 1.1.2012 yhteensä 3338 alusta, joista 
3264 rannikkoaluksia ja 74 avomerialuksia. 
Kalastusvakuutuksen piirissä oli 1.1.2012 
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kaikkiaan 738 alusta, joista 679 rannikko-
alusta ja 59 avomerialusta. Vakuutuskanta oli 
yhteensä 48,3 miljoonaa euroa ja siitä 13,2 
miljoonaa euroa muodostui rannikkoaluksista 
sekä 23,9 miljoonaa euroa avomerialuksista. 
Loput noin 11,2 miljoonaa euroa oli muuta 
välineistöä kuten pyydyksiä. Vakuutusyhdis-
tyksille myönnetyistä pääoma-avustuksista 
kertyneiden valtionapurahastojen arvo on yh-
teensä noin 1,8 miljoonaa euroa. Valtionapu-
rahastojen tuotto oli vuonna 2011 yhteensä 
noin 30 000 euroa. 

Komission päätöksessä edellytetään, että 
tukijärjestelmän ulkopuolelle rajataan avo-
merialuksille aiheutuneet vahingot. Lisäksi 
päätöksessä rajataan ne olosuhteet, joihin liit-
tyvien vahinkojen perusteella tukea voidaan 
maksaa. Tämä merkitsee tukijärjestelmän ta-
loudellisen merkityksen sekä valtiontuen pii-
riin tulevien vahinkotapahtumien supistumis-
ta nykyiseen verrattuna. Esitystä valmistelta-
essa on todettu, että vakuutustuen hallinnoin-
nin kustannustehokkuus edellyttäisi nykyis-
ten toimijoiden lukumäärän vähentämistä. 
Tuen piiriin kuuluvan vakuutustoiminnan 
väheneminen vuosikymmenten kuluessa on 
nimittäin johtanut tilanteeseen, jossa kalas-
tusvakuutusyhdistysten toimintakustannukset 
suhteessa vakuutustapahtumien ja niistä 
maksettujen korvausten määriin ovat kasva-
neet. Pienimmissä vakuutusyhdistyksissä hal-
lintokulujen määrä on noussut suhteettomak-
si verrattuna vahinkotapahtumiin. Esimerkik-
si kalastusvakuutusyhdistyksen henkilöstö-
menot ovat voineet jossain tapauksessa nous-
ta suuremmiksi kuin sen maksamat vakuu-
tuskorvaukset. Toimintaa on tuettu julkisin 
varoin. Näin ollen tukijärjestelmää koskevan 
lainsäädännön uudistamisessa on otettava 
lähtökohdaksi tukijärjestelmän tehokas ja 
tarkoituksenmukainen hallinnointi.  

Myös vakuutustukea välittävien toimijoi-
den asema tulee määritellä lainsäädännön ta-
solla. Euroopan komissio on vakuutustukijär-
jestelmää tarkastellessaan katsonut tuen lo-
pullisiksi edunsaajiksi ammattikalastajat. 
Vakuutustukea ei ole tarkasteltu kalastusva-
kuutusyhdistysten toiminnan näkökulmasta. 
Näin ollen komissio ei arvioidessaan tukijär-
jestelmän soveltuvuutta sisämarkkinoille tar-
kastellut kalastusvakuutusyhdistyksille 
myönnettyä rahoitusta. Siltä osin kuin julki-

nen rahoitus kohdistuu vakuutustoiminnan 
ylläpitoon, sen soveltuvuutta sisämarkkinoil-
le ei ole arvioitu. Tuen saajien näkökulmasta 
kalastusvakuutustoimintaa harjoittava taho 
välittää valtiontuen osana vakuutuskorvausta. 
Samalla tukijärjestelmä alentaa vakuutus-
maksuja pienempien riskien ja julkisista va-
roista rahoitettujen hallintokustannusten 
muodossa. Tuen välittäjänä toimimista on 
tarkasteltava julkisen hallintotehtävän hoita-
misena. 

Euroopan komission päätöksessä on edelly-
tetty tukiohjelman muuttamista määräajassa. 
Hallituksen esityksen valmistelussa on lähtö-
kohtana pidetty komission päätöksen asetta-
mia reunaehtoja sekä tarvetta saattaa tukijär-
jestelmän hallintoa koskeva lainsäädäntö vas-
taamaan toisaalta valtiontukisääntöjä ja toi-
saalta perustuslain vaatimuksia. 
 
3  Esityksen tavoit teet  ja  keskei set  

ehdotukset  

Esityksen tavoitteena on edistää kaupalli-
sen kalastuksen harjoittamisen edellytyksiä 
Suomen merialueen rannikon erityisissä olo-
suhteissa niissä rajoissa, joita Euroopan ko-
mission päätös asettaa. Samalla tavoitteena 
on täyttää perustuslain asettamat vaatimuk-
set, jotka koskevat yksilön oikeuksien ja vel-
vollisuuksien perusteista säätämistä sekä hal-
lintotehtävän siirtoa muulle kuin viranomai-
selle. Esityksen valmistelussa arvioitiin eri-
laisia mahdollisuuksia toteuttaa julkisten va-
rojen käytön kannalta mahdollisimman teho-
kas ja tarkoituksenmukainen hallinto. 
 
3.1 Vaihtoehtojen arviointia 

Valmistelussa arvioitiin kolmea päävaih-
toehtoa, joiden puitteissa EU:n valtiontu-
kisäädösten vaatimukset voitaisiin ottaa 
huomioon: valtion tukema yksityinen vakuu-
tusjärjestelmä, viranomaisten hallinnoima 
vahingonkorvausjärjestelmä ja valtionavus-
tuksista luopuminen. Arvioinnissa pyrittiin 
selvittämään, miten eri vaihtoehdot vaikuttai-
sivat valtion talouteen ja hallintoon, rannik-
kokalastajien toimintaedellytyksiin sekä ka-
lastajien haluun välttää riskejä muun muassa 
välttämällä kalastusta epäsuotuisissa olosuh-
teissa. 



 HE 129/2012 vp  
  

 

7 

 
3.1.1 Valtion tukema yksityinen vakuutusjär-
jestelmä 

Valtion tukeman yksityisen vakuutusjärjes-
telmän jatkaminen edellyttää muutoksia ny-
kyiseen lainsäädäntöön ja hallintoon. Lähtö-
kohtana olisi Euroopan komission päätös, 
jonka edellyttämät muutokset tukijärjestel-
mään johtavat valtionavustusten lakkaami-
seen Suomen talousvyöhykkeen ulkopuolella 
sattuneiden vakuutustapahtumien ja avome-
rialusten vahingonkorvausten osalta. Tuen 
piiristä poistetaan myös sellaiset vahingot, 
jotka eivät johdu komission hyväksymistä 
Suomen erityisolosuhteista, kuten palamises-
ta tai varkaudesta johtuvat vahingot taikka 
muut sellaiset vahingot, joita voi tapahtua 
kaikissa sääoloissa. Näiden muutosten arvi-
oidaan merkitsevän 100 000―500 000 euron 
vuotuisia säästöjä valtiontaloudelle. Tämä 
riippuu kuitenkin myös uuden tukijärjestel-
män yksityiskohdista, kuten tuen määrästä 
vahinkotapahtumaa kohden.  

Samassa yhteydessä olisi luovuttava muista 
valtiontuen muodoista, joille ei ole saatu Eu-
roopan komission hyväksyntää. Nykyisessä 
järjestelmässä tällaisia ovat kalastusvakuu-
tusyhdistysten pääoma-avustukset sekä va-
pautukset suorittamasta valtiolle ja kunnalle 
veroa tulon tai omaisuuden perusteella sekä 
leimaveroa vakuutusehtoja koskevassa asias-
sa. Pääoma-avustuksia ei ole viime vuosina 
maksettu, joten maksettavien valtiontukien 
vähenemisen lisäksi vaikutukset valtionta-
loudelle muodostuisivat lähinnä vähäisestä 
verotulon lisäyksestä.  

On todettu, että valtion tukijärjestelmän 
hallintomalliin tulee myös tehdä muutoksia. 
Vakuutustuen maksaminen on nykykäsityk-
sen mukaan sellainen täytäntöönpanotehtävä, 
jollaisista on pyritty ministeriöissä luopu-
maan. Tehtävä sopii siirrettäväksi osaksi 
aluehallinnolle ja osaksi muulle kuin viran-
omaiselle. Vakuutustuen tarjontaa ei voi 
myöskään enää lainsäädännöllä antaa yksin-
omaan tiettyjen kalastusvakuutusyhdistysten 
tehtäväksi vaan sen tulee olla kaikkien sääde-
tyt edellytykset täyttävien vakuutuslaitosten 
saatavilla. Hallintokustannusten minimoimi-
seksi tulisi myös säätää euromääräinen arvo, 
jonka alle jäävää tukea ei maksettaisi. 

Kalastuselinkeinon kannalta valtion tuke-
man vakuutustukijärjestelmän jatkamista pi-
detään luontevana ratkaisuna, koska siitä on 
pitkä kokemus. Järjestelmän uudistaminen 
luo kuitenkin epävarmuutta tukeen oikeutta-
vien vahinkojen ja tuen määrän suhteen. Tä-
mänkaltaisia ongelmia liittyy kuitenkin kaik-
kiin mahdollisiin tapoihin uudistaa vahin-
gonkorvausjärjestelmä Euroopan komission 
edellyttämällä tavalla. 
 
3.1.2 Vahingonkorvausjärjestelmä 

Suorat valtion varoista maksettavat vahin-
gonkorvaukset olisivat valtiolle lähtökohtai-
sesti vakuutuskorvauksiin osallistumista kal-
liimpi järjestelmä. Vahingonkorvaukset mak-
settaisiin kokonaan valtion varoista kun taas 
vakuutusjärjestelmää rahoitetaan osaksi va-
kuutusmaksuin. Lisäksi vahingonkorvauksiin 
olisivat oikeutettuja kaikki tiettyyn kalastaja-
ryhmään kuuluvat, kun taas kaikki kalastajat 
eivät ole ottaneet vakuutuksia. Hakeutumi-
nen vakuutusjärjestelmän piiriin edellyttää 
kalastajan myötävaikutusta. Jos valtionavus-
tusta maksettaisiin valtion hallinnoimana va-
hingonkorvausjärjestelmänä, merkitsisi tämä 
todennäköisesti laajempaa edunsaajajoukkoa. 

Toisaalta myös vahinkotapahtumien tarkas-
tus, korvauksien tapauskohtainen käsittely ja 
maksaminen sekä vahingonkorvauksiin liit-
tyvä rekisterinpito ja muu hallinto tulisivat 
uusina tehtävinä valtion viranomaisten hoi-
dettaviksi. Etenkin vahinkojen tarkastus edel-
lyttää, että niitä tekevällä viranomaisella on 
koko rannikon ja saariston kattava toimipis-
teverkosto. Kalataloushallinnossa tällainen 
verkosto on olemassa elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksissa. Maataloushallinnossa 
valtion varoista maksettavia vahingonkorva-
uksia hallinnoivat myös kunnat. Nykyisessä 
talous- ja resurssitilanteessa ELY-keskuksille 
tai kunnille olisi vaikea siirtää merkittäviä 
uusia tehtäviä. Lisäksi olisi ratkaistava ky-
symykset vahingonkorvausjärjestelmän hal-
lintovirkamiesten koulutuksen, valvonnan ja 
neuvonnan järjestämisestä. Toisaalta luovut-
taessa vakuutusjärjestelmästä valtio saisi ker-
taluontoisena tulona arviolta 1,8 miljoonaa 
euroa, sillä vakuutusyhdistykset määrättäisiin 
palauttamaan pääoma-avustuksista kerrytetyt 
valtionapurahastot. 
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Kalastajien kannalta suora vahingonkorva-
us olisi yksinkertaisempi kuin vakuutus ja 
sen piiriin pääseminen ei edellyttäisi samaa 
alkupanosta kuin vakuutuksen ottamisessa. 
Jotta vahingonkorvausjärjestelmä ei olisi va-
kuutusta vähemmän kannustava esimerkiksi 
vahinkojen välttämisen näkökulmasta, siihen 
tulisi kuitenkin rakentaa vastaavanlaisia me-
kanismeja kuin vakuutuksiin liittyy. Korva-
usten maksamiselle tulisi säätää riittävän 
korkea omavastuu, millä kannustavuuden li-
säksi saavutettaisiin säästöjä sekä hallinnon 
työmäärässä että maksettavien korvausten 
määrässä. Lisäksi siihen voitaisiin liittää lisä-
ehtoja, joiden mukaan kalastajan omavastuu 
kasvaa jokaisesta haetusta korvauskerrasta ja 
vastaavasti alenee vuosittain, mikäli korva-
uksia ei haeta. Nämä tekijät olisivat omiaan 
tekemään vahingonkorvausjärjestelmästä 
monimutkaisen ja hallinnollisesti raskaan. 
 
 
 
3.1.3 Valtiontuesta luopuminen  

Valtiontalouden kannalta valtiontuista luo-
puminen kokonaan olisi edullisin ratkaisu. 
Vuosittaiset säästöt nykytilanteeseen verrat-
tuna olisivat runsaat 1 miljoona euroa valtion 
avustuksia. Lisäksi valtio saisi kertaluontoi-
sena tulona arviolta 1,8 miljoonaa euroa, mi-
käli vakuutusyhdistykset määrättäisiin pa-
lauttamaan valtiolle pääoma-avustuksista 
kerrytetyt valtionapurahastot. Hallinnon 
työmäärää vakuutustuen loppuminen vähen-
täisi varsin vähän, koska valtionavustusha-
kemusten käsittely ja maksaminen vaatii 
vuosittain arviolta vain 0,1—0,2 henkilötyö-
vuotta. Lisäksi hallinnon työtä vähenisi joi-
tain henkilötyöpäiviä sen johdosta, ettei va-
kuutusyhdistysten neuvontaan maa- ja metsä-
talousministeriössä sekä valvontaan finanssi-
valvonnassa enää kuluisi aikaa. 

Rannikkokalastus on Suomessa ollut usei-
den vakavien ongelmien vaivaama. Erityises-
ti hylje- ja merimetsokantojen kasvun on 
nähty merkittävästi heikentäneen alan toi-
mintaedellytyksiä. Vesien rehevöityminen on 
vahvistanut särkikalakantoja ja samalla arvo-
kalakannat ovat heikentyneet. Myös kalas-
tukseen soveltuvien vesialueiden saaminen 
kalastuksen käyttöön on pitkään jatkunut ra-

kenteellinen ongelma. Kalastajien määrä on-
kin pitkään vähentynyt, koska harvat nuoret 
hakeutuvat epävarmaan ammattiin. Vuodesta 
2007 käytössä ollut hyljesietopalkkiojärjes-
telmä on määräaikainen ja saattaa loppua 
viimeistään vuonna 2015 kokonaan. Vahin-
gonkorvauksiin liittyvän valtionavustusjär-
jestelmän lakkaaminen samaan aikaan hei-
kentäisi merkittävästi alan toimintaedellytyk-
siä. Kaupallisilta vakuutusyhtiöiltä ei nykyi-
sin ole mahdollista saada vakuutuksia mark-
kinaehtoisesti kalastusvälineille, joten ilman 
valtion tukemaa kalastusvakuutusjärjestel-
mää rannikkokalastajat jäisivät kokonaan il-
man vakuutusturvaa. 
 
 
3.1.4. Johtopäätökset 

Rannikkokalastuksen kannattavuus ja jat-
kuvuus edellyttää, että sillä on jatkossakin ta-
loudellinen turva aluksia ja kalastusvälineitä 
uhkaavissa vahinkotapauksissa. Valtion ta-
loudellisesti avustama yksityinen vakuutus-
järjestelmä on arvioitu valtiolle suoria vahin-
gonkorvauksia edullisemmaksi tavaksi tarjo-
ta tämä turva kalastajille. 

Nykyisessä tukijärjestelmässä valtion tuen 
myöntäminen suoraan vakuutusyhdistyksille 
on käytännössä merkinnyt, että alan vakuu-
tustoiminta rajautuu lähes yksinomaan kalas-
tusvakuutusyhdistyksille. Toisaalta tuen hal-
linnointiin liittyviä kustannuksia ja niistä ai-
heutuvia menoja valtiolle on tarpeen rajoit-
taa. Suora puuttuminen toimivien kalastus-
vakuutusyhdistysten organisaatioon ja ase-
maan nähtiin mahdottomaksi, koska kysymys 
on yksityisoikeudellisista toimijoista. Kui-
tenkin valtion ensisijaisena tavoitteena on 
järjestää pienimuotoisen valtiontukijärjestel-
män mahdollisimman taloudellinen ja teho-
kas hallinnointi. Kalastusalan vakuutustoi-
mintaa ei ole enää nähty perustelluksi säädel-
lä valtion taholta muita aloja voimakkaam-
min pelkästään sen takia, että siihen kohdis-
tuu voimakas valtion tuki. Sääntelyä tarvi-
taan ainoastaan siltä osin kuin kysymys on 
tuen myöntämisen ja maksamisen edellytyk-
sistä sekä hyvän hallinnon takeista yksityis-
ten toimijoiden hoitaessa tukijärjestelmän 
toimeenpanotehtäviä. 
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3.2 Keskeiset ehdotukset 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi va-
kuutustukea koskeva laki. Laissa säädettäi-
siin kaupallista kalastusta harjoittavien oi-
keudesta saada tukea tiettyjen avomeri- ja 
rannikkoalusten pyydyksille, rannikkoaluk-
sille sekä talvikalastuksessa käytettäville 
pyynti-, kulku- ja kuljetusvälineille aiheutu-
neiden vahinkojen perusteella. Vahinkona 
pidetään vakuutuskohteen menetystä, vahin-
goittumista tai tuhoutumista.  

Ehdotetussa laissa säädettäisiin tuen myön-
tämisen edellytyksistä. Käytännössä tuki 
myönnettäisiin, kun kalastusvakuutuslaitok-
seksi hyväksytty toimija tekee vakuutusso-
pimuksen tuen myöntämisen edellytykset 
täyttävän kaupallisen kalastajan kanssa. Tuki 
maksettaisiin osana vakuutussopimuksen pe-
rusteella suoritettavaa vakuutuskorvausta. 
Tukea voisi saada sellaisiin vahinkoihin, jot-
ka ovat aiheutuneet Suomen aluevesillä tai 
talousvyöhykkeellä satamassa, ankkurissa, 
telakalla tai kalastustapahtuman aikana, 
pyyntimatkalla, kalankuljetusmatkalla taikka 
ihmishenkiä pelastettaessa. Jotta tukea voi-
taisiin maksaa, vahingon tulisi aiheutua voi-
makkaasta myrskystä, karikkoisesta ranni-
kosta tai lumi- ja jääolosuhteista taikka sen 
tulee olla hylkeiden tai merimetsojen aiheut-
tama. 

Ehdotetussa laissa on päädytty esittämään 
hallintojärjestelmää, joka ei sellaisenaan ra-
joita kalastusvakuutuksia tarjoavien toimijoi-
den määrää. Erityisistä toiminta-avustuksista 
kalastusvakuutustoimintaa harjoittaville kui-
tenkin luovutaan. Mahdollisuus hakeutua va-
kuutustukea välittäväksi toimijaksi taataan 
myös muille kuin vakuutusyhdistyksen muo-
dossa toimiville. Tämän arvioidaan kannus-
tavan alan tehokkaaseen organisoitumiseen. 
Laissa säädettäisiin vakuutusyhtiön tai va-
kuutusyhdistyksen hyväksymisestä hoita-
maan lakiehdotukseen sisältyviä tuen toi-
meenpanotehtäviä. Näitä olisivat tuen myön-
tämisen edellytysten arviointi vakuutussopi-
muksen tekemisen yhteydessä, vahinkotapah-
tumien toteaminen ja niihin liittyvien selvi-
tysten tarkistaminen ja säilyttäminen, vakuu-
tustuen välittäminen osana vakuutussopi-
mukseen perustuvaa vahingonkorvausta, tuen 
maksun hakeminen sekä viranomaisen avus-

taminen tukea koskevissa tarkastuksissa. 
Samalla säädettäisiin tehtäviä hoitavien hen-
kilöiden virkavastuusta sekä toimimisesta vi-
ranomaisen ohjauksen ja valvonnan alaisena. 
 
4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Vaikutukset valtiontalouteen 

Esityksellä ei ole merkittäviä vaikutuksia 
vuoden 2013 talousarvioon valtion menojen 
kasvun muodossa. Sen sijaan on mahdollista, 
että valtiolle syntyy tuloja sellaisten kalas-
tusvakuutusyhdistysten palauttaessa pääoma-
avustuksista muodostettujen valtionapurahas-
tojen arvon, jotka lopettavat toimintansa 
vuoden 2013 aikana. Myös voimassa olevas-
sa laissa kalastusvakuutusyhdistyksille sää-
detty tuloja ja omaisuutta koskeva verovapa-
us poistuisi vuoden 2013 aikana. Tämän ei 
kuitenkaan oleteta merkittävästi lisäävän val-
tion verotuloja.  

Nykyisen kalastusvakuutusjärjestelmän 
kustannukset kalastusvakuutusyhdistyksille 
maksettavina valtionavustuksina ovat olleet 
1,0—1,4 miljoonaa euroa vuodessa. Kun 
avomerialukset sekä Suomen talousvyöhyk-
keen ulkopuolella ja muista syistä kuin Suo-
men rannikon erityisistä olosuhteista johtuvat 
vahingot jäävät pois tukijärjestelmän piiristä, 
voidaan arvioida, että valtiontaloudelle koi-
tuu säästöjä. Valtion tukeman korvausjärjes-
telmän jatkaminen uudistetussa muodossa 
merkitsisi näin ollen arviolta 
100 000―500 000 euron vuotuisia säästöjä 
vähentyneinä valtionavustuksina ja lisäänty-
neinä verotuloina. 

Ehdotetun lain mukaisia tukia maksettaisiin 
sellaisten vakuutussopimusten perusteella, 
jotka ovat voimassa 1 päivästä tammikuuta 
2014 alkaen. Siihen saakka sovellettaisiin 
voimassa olevan lain säännöksiä. Näin ollen 
esityksellä on vaikutuksia vuoden 2014 talo-
usarvioon. 
 
4.2 Vaikutukset ammattikalastajien 

asemaan 

Ehdotetun lain mukaan valtion tuki yli 12 
metrin pituisille aluksille sekä Suomen alue-
vesien ja talousvyöhykkeen ulkopuolella sat-
tuville vahingoille lakkaa kokonaan. Lisäksi 
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tuen ulkopuolelle jäävät myös rannikkokalas-
tuksessa vahingot, jotka ovat aiheutuneet 
muusta syystä kuin voimakkaasta myrskystä, 
karikkoisesta rannikosta tai lumi- ja jää-
olosuhteista tai jotka eivät ole hylkeiden tai 
merimetsojen aiheuttamia. Tuen ulkopuolelle 
jäisivät muun muassa tulipalosta, varkaudes-
ta, ilkivallasta tai katoamisesta johtuvat va-
hingot ja esimerkiksi rottien pyydyksille va-
rastossa aiheuttamat vahingot. 

Tuen laskentamenetelmän muuttaminen 
merkitsee, että valtion tuki on kiinteä pro-
senttiosuus vahingon arvosta. Kalastajalle 
maksettavan korvauksen suuruus määräytyy 
kalastusvakuutuslaitoksen vakuutusehtojen 
mukaisesti eikä siitä enää ole säännöksiä lain 
tasolla. Kun valtion avustuksen osuus on ny-
kyisen kalastusvakuutusyhdistyslain mukaan 
suurimmissakin vahingoissa jäänyt alle 90 
prosenttiin vahingon arvosta, jatkossa tuki 
nousee 90 prosenttiin aluksille ja erityisen 
arvokkaille pyydyksille aiheutuneista vahin-
goista. Muissa vahingoissa tuki olisi 40 pro-
senttia vahingon todellisesta arvosta, mikä 
merkitsee toisissa vahingoissa nykytilaan 
verrattuna korkeampaa tukea ja toisissa pie-
nempää tukea. 

Kun tietyt vakuutuskohteet ja vahinkotyy-
pit jäävät jatkossa kokonaan tuen ulkopuolel-
le ja tukeen oikeuttavissa vahinkotyypeissä 
tukiprosentit muuttuvat, alalle maksettavien 
vakuutustukien kokonaismäärään tulevaa 
muutosta on mahdotonta ennakolta arvioida. 
Suurimmat vaikutukset kuitenkin kohdistuvat 
avomerikalastukseen, jossa suuria vakuutus-
kohteita jää järjestelmän ulkopuolelle, kun 
taas rannikkokalastuksessa muutokset ovat 
pienempiä. Joka tapauksessa kalastaja joutuu 
ottamaan vakuutuksia, joihin ei saa tukea, 
mikäli haluaa säilyttää nykyisen vakuutus-
turvansa. Tällaisten vakuutusten hinnat nous-
sevat valtion tukemia vakuutuksia korkeam-
miksi. Myös kalastusvakuutusyhdistysten 
heikentyvät toimintaedellytykset luovat pai-
neita kalastajien vakuutusmaksujen korotuk-
sille. 
 
4.3 Vaikutukset kalastusvakuutusyhdis-

tysten toimintaan 

Kalastusvakuutusyhdistykset ovat arvioi-
neet, että jopa yli puolet nykyisestä vakuu-

tuskannasta jää jatkossa valtion tuen ulko-
puolelle. Mikäli yhdistykset eivät kykene tar-
joamaan tälle osuudelle vakuutuksia markki-
naehtoisesti ilman valtion tukea, yhdistysten 
vakuutuskanta ja vakuutusmaksukertymä 
pienenevät merkittävästi. Myös nykyisen ka-
lastusvakuutusyhdistyslain 14 §:n mukaisen 
verovapauden sekä 13 §:n mukaisen valtion-
apurahaston tuottojen käyttöoikeuden osittai-
nen poistuminen heikentävät yhdistysten ta-
loudellista asemaa. 

Ottaen huomioon kalastusvakuutusyhdis-
tysten toimintakustannusten kasvu suhteessa 
vakuutustapahtumiin ja lakiuudistuksen ai-
heuttama taloudellisen aseman heikkenemi-
nen Suomessa ei jatkossa liene toimintaedel-
lytyksiä nykyiselle määrälle kalastusvakuu-
tusyhdistyksiä. Toisaalta tilanteessa, jossa 
kalastusvakuutusyhdistykset ovat pääosin ra-
hoittaneet toimintaansa vakuutusmaksuista 
saatavin varoin, yhdistysten määrän vähene-
minen voi johtaa säästöihin myös kalastajien 
kannalta alenevien vakuutusmaksujen muo-
dossa. Käytännössä toimijoiden muotoa kos-
kevien rajoitusten vähentäminen ja valtion 
tuen avaaminen kaikille ehdot täyttäville va-
kuutuslaitoksille saattaa johtaa tilanteeseen, 
jossa kalastusvakuutuksia tarjoaa jopa vain 
yksi vakuutuslaitos. Tällöin kilpailu vakuu-
tusten tarjonnassa ei toteutuisi, mutta mah-
dollisen monopoliaseman ei kuitenkaan us-
kota johtavan kalastusalan kannalta ongel-
malliseen tilanteeseen, mikäli vakuutusten 
tarjoaja on nykyiseen tapaan kalastajien it-
sensä johtama keskinäinen vakuutusyhdistys. 
 
4.4 Vaikutukset hallintoon ja valtionta-

louteen 

Järjestelmän hallintoon maa- ja metsätalo-
usministeriössä on käytetty vuosittain arviol-
ta 0,1—0,2 henkilötyövuotta vastaava työ-
määrä lähinnä vakuutusyhdistysten avustus-
hakemusten käsittelyssä ja maksamisessa se-
kä kalastusvakuutusyhdistysten neuvontaan 
ja koulutukseen osallistumisessa. Mikäli uu-
den tukijärjestelmän hallinto siirretään yh-
teen ELY-keskukseen, voidaan arvioida, että 
tehtävä vaatii arviolta 0,5 htv:n verran re-
sursseja. Vuonna 2013 järjestelmän käynnis-
täminen ja kalastusvakuutuslaitosten hyväk-
syminen voi väliaikaisesti lisätä ELY-
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keskuksen tehtäviä. Resurssien tarpeen muu-
tosta on kuitenkin vaikea arvioida, sillä esi-
tyksen laatimisen hetkellä ei ole käytettävissä 
tietoa kalastusvakuutuslaitoksiksi hakeutuvi-
en toimijoiden lukumäärästä. Lukumäärän ei 
kuitenkaan odoteta lisääntyvän nykyiseen 
kuuteen kalastusvakuutusyhdistykseen ver-
rattuna, koska kalastusvakuutusten markkina 
on melko pieni. 

Esityksen mukaan tukeen kohdistuvia tar-
kastuksia tehdään jatkossa viranomaisen toi-
mesta. Tämä lisää hallinnon työmäärää vä-
häisesti. Tuen piiriin kuuluvien vahinkota-
pahtumien lukumäärä on kuitenkin viime 
vuosina ollut laskeva ja niiden määrän odote-
taan uuteen tukijärjestelmään sisältyvien ra-
joitusten johdosta vähenevän entisestään.  
Koska Suomen merialueen rannikko on 
maantieteellisesti laaja alue, esityksen mu-
kaan muiden ELY-keskusten olisi tarvittaes-
sa annettava virka-apua tarkastusten suorit-
tamiseen toimialueellaan. Vahinkotapahtu-
mien tarkastus on kuitenkin ensisijaisesti ka-
lastusvakuutuslaitosten tehtävä, kun ne sel-
vittävät vahingon korvattavuutta vakuutusso-
pimuksen ehtojen perusteella. Tuen tarkas-
tuksia viranomaisen toimesta taikka virka-
apupyyntöjä muille ELY-keskuksille arvioi-
daan tehtävän vain poikkeustapauksissa. Li-
säksi tuen takaisinperintä ja tukipäätösten oi-
kaisupyyntöjen käsittely ovat uusia viran-
omaistehtäviä, mutta kokemukset nykyisestä 
kalastusvakuutusjärjestelmästä viittaavat sii-
hen, että takaisinperintä- ja oikaisuvaatimus-
tapaukset tulevat olemaan harvinaisia.  

Muiden viranomaisten kuten Finanssival-
vonnan toimintaan esityksellä ei arvioida 
olevan sanottavaa vaikutusta. On mahdollis-
ta, että toimijoiden lukumäärän väheneminen 
vaikuttaa myös muiden viranomaisten tehtä-
viä vähentävästi. 
 
4.5 Vaikutukset ympäristöön 

Kalastusvakuutusta koskevalla tukijärjes-
telmällä ei nähdä olevan välittömiä ympäris-
tövaikutuksia. Tukeen oikeuttaviin vahinko-
tapahtumiin kuuluu muun muassa hylkeiden 
ja merimetsojen aiheuttamat vahingot. Hyl-
keet ja merimetsot aiheuttavat merkittäviä 
vahinkoja Suomen rannikon ammattikalas-
tukselle. Itämeren norppa ja halli kuuluvat 

luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläi-
mistön ja kasviston suojelusta annetun neu-
voston direktiivin 92/43/ETY liitteen V la-
jeihin. Direktiivin 14 artiklassa säädetään liit-
teessä V olevista lajeista, jotka eivät ole yhtä 
tiukasti suojeltuja kuin liitteen IV lajit: Itä-
meren norpan metsästys on sallittu poikkeus-
luvalla ja hallin metsästys osittain pyyntilu-
valla ja poikkeusluvalla. Merimetso on luon-
nonsuojelulailla (1096/1996) rauhoitettu laji 
ja sen metsästykseen lupia on myönnetty 
niukasti puutteellisista tutkimustiedoista joh-
tuen. Vakuutusjärjestelmän kautta maksettu 
tuki hylkeiden ja merimetsojen kalastusväli-
neille aiheuttamiin vahinkoihin voi edistää 
elinkeinotoiminnan ja ympäristönsuojelun 
yhteensovittamista sekä vähentää haluja pois-
taa haittaeläinongelmaa esimerkiksi luvatto-
malla metsästyksellä.  
 
4.6 Sukupuolivaikutukset 

Ammattikalastus on erittäin miesvaltainen 
toimiala, joten siihen kohdistuvien tukijärjes-
telmien hyödynsaajat ovat pääsääntöisesti 
miehiä. Kalastusvakuutuksen tukijärjestelmä 
on kuitenkin syrjimätön tuen saajan sukupuo-
leen nähden ja ammattikalastusta harjoittavat 
miehet ja naiset ovat yhtä lailla oikeutettuja 
vakuutustukeen. Lakiesityksellä ei arvioida 
olevan vaikutusta miesten ja naisten välisen 
tasa-arvon toteutumiseen. 
 
5  Asian valmiste lu 

Hallituksen esityksen valmistelussa on 
kuultu toimivia kalastusvakuutusyhdistyksiä. 
Kevään 2012 aikana on järjestetty kaksi kuu-
lemistilaisuutta, joista jälkimmäiseen kutsut-
tiin myös Ahvenanmaan maakunnan halli-
tuksen edustaja. Lisäksi hallituksen esitys-
luonnoksesta järjestettiin varsin laaja lausun-
tokierros. Lausuntonsa toimittivat oikeusmi-
nisteriö, valtiovarainministeriö, sosiaali- ja 
terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministe-
riö, Finanssivalvonta sekä Kainuun, Uuden-
maan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
(ELY-keskus). Lisäksi lausuntonsa toimitti-
vat Ahvenanmaan maakunnan hallitus, Kala-
talouden keskusliitto (KKL), Finanssialan 
keskusliitto, Suomen ammattikalastajaliitto 
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SAKL ry (SAKL) ja Etelä-Suomen, Sata-
kunnan ja Pohjanmaan kalastusvakuutusyh-
distykset sekä Nylands fiskeriförsäkringsfö-
rening, Åbolands fiskeriförsäkringsförening 
ja Österbottens fiskeriförsäkringsförening. 

Esityksen lähtökohtana on komission pää-
töksessä asetettujen reunaehtojen toteuttami-
nen kansallisessa vakuutustukea koskevassa 
lainsäädännössä. Siltä osin kuin lausunnoissa 
esitettiin muutoksia komission päätöksestä 
seuraaviin ehtoihin, kuten tuen rajaamiseen 
Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä ta-
pahtuneisiin vahinkoihin tai vahinkoihin, jot-
ka ovat aiheutuneet Suomen erityisistä olo-
suhteista, muutosehdotuksia ei ole otettu 
huomioon. Esimerkkinä voidaan mainita eh-
dotus järjestelmän laajentamisesta sisä-
vesikalastukseen. Komission päätös koskee 
ainoastaan tukea Suomen aluevesillä tai sen 
talousvyöhykkeellä kärsityistä vahingoista. 

Oikeusministeriö esitti lausunnossaan eräi-
tä lakiehdotuksen rakenteeseen ja perustus-
lain soveltamiseen liittyviä huomioita. Lau-
sunnossa esitetyt seikat on otettu huomioon 
lukuun ottamatta niitä, jotka koskevat lakieh-
dotuksen 2 ja 3 luvun keskinäistä järjestystä. 
Oikeusministeriö katsoi, että vakuutussopi-
muksen tekemistä ja kalastusvakuutuslaitos-
ten hyväksyntää koskevat säännökset tulisi 
sijoittaa ennen vakuutustuen myöntämistä 
koskevia säännöksiä. Tätä ehdotusta voidaan 
pitää perusteltuna. Tukijärjestelmän sisältöä 
kuvaavat säännökset eli ne edellytykset, joil-
la kalastaja voi saada tukea, on kuitenkin 
syytä sijoittaa lakiehdotuksen alkuun. Näistä 
edellytyksistä säädettäisiin lakiehdotuksen 2 
luvussa. Vaikka tuen saamisen ensimmäinen 
edellytys on vakuutussopimuksen tekeminen 
hyväksytyn kalastusvakuutuslaitoksen kans-
sa, vakuutussopimuksen ehtoja ja muita ka-
lastusvakuutuslaitoksen hyväksynnän edelly-
tyksiä koskevat säännökset sijoitettaisiin 3 
lukuun sen vuoksi, että kysymys on varsinai-
sesti menettelyä ja toimivaltaa koskevista 
säännöksistä. Voimassa oleva lainsäädäntö 
käsittelee erityisesti kalastusvakuutusyhdis-
tysten oikeuksia ja velvollisuuksia suhteessa 
valtioon. Lakiehdotuksessa, kuten myös ko-
mission päätöksessä, puolestaan lähtökohtana 
ovat kalastajan oikeudet ja perusteet, joilla 
tälle voidaan maksaa vakuutustukea. Valtion 
ja kalastusvakuutuslaitosten suhdetta koske-

va sääntely on laadittu pääasiassa perustus-
lain 124 §:n vaatimusten toteuttamiseksi.  

Oikeusministeriö otti lausunnossaan esille 
myös perustuslain 124 §:n soveltamiseen liit-
tyvän keskeisen kysymyksen. Jos vakuutus-
sopimuksen tekeminen merkitsee eräänlaista 
päätöstä tuen myöntämisestä, tulisi harkita 
pitäisikö siitä tehdä erillinen hallintopäätös. 
Lakiehdotuksen säännökset lähtevät siitä, et-
tä tuki myönnetään ilman hakemusta. Käy-
tännössä tukijärjestelmän piiriin pääsee, jos 
täyttää laissa säädetyt edellytykset. Tätä asiaa 
harkittiin esityksen jatkovalmistelussa ja to-
dettiin, ettei erillisen hallintopäätöksen teke-
minen ole kaikissa tapauksissa välttämätöntä 
jos kalastusvakuutuslaitos tekee laissa sääde-
tyt edellytykset täyttävän vakuutussopimuk-
sen. Kalastusvakuutuslaitos tekee laissa sää-
detyt edellytykset täyttävän vakuutussopi-
muksen, jos tuensaajaa koskevat edellytykset 
täyttyvät. Lakiehdotus ei jätä kalastusvakuu-
tuslaitokselle varsinaisesti harkintavaltaa tu-
kijärjestelmän piiriin hyväksymisen suhteen. 
Vakuutussopimus on tehtävä edellytykset 
täyttävän kaupallisen kalastajan kanssa ja 
vakuutussopimuksen on katettava kaikki tuen 
piiriin kuuluvat vahinkotapahtumat sekä 
kaikki käyttökelpoiset kalastusvälineet. On 
kuitenkin mahdollista, että kalastusvakuutus-
laitos kieltäytyy tekemästä vakuutussopimus-
ta, jolloin hakijalla saattaa olla tarve pyytää 
kirjallinen perusteltu päätös. Näin ollen kau-
palliselle kalastajalle tulisi lakiehdotuksen 
säännösten mukaan pyynnöstä antaa kirjalli-
nen, perusteltu päätös, johon liitetään oi-
kaisuvaatimusosoitus. Oikeus tukeen kuiten-
kin syntyy vasta tukikelpoisen vahingon sat-
tuessa. Tällöin tuen saajalle tulisi aina antaa 
vakuutuskorvausta koskeva päätös. Lakieh-
dotuksen säännöksiä on täydennetty tältä 
osin. 

Eräät kalastusvakuutusyhdistykset vastus-
tivat uuden lainsäädännön laatimista ja kat-
soivat, että muutos olisi tullut toteuttaa muut-
tamalla voimassa olevaa lakia. Lisäksi ne 
katsoivat, että uudistuksessa tulisi pidättäytyä 
ainoastaan komission päätöksestä seuraaviin 
muutoksiin. Ne vastustivat heikennyksiä ka-
lastusvakuutusyhdistysten mahdollisuuksiin 
käyttää valtionapurahastojen tuottoa omaan 
toimintaansa. SAKL puolestaan katsoi, ettei 
uudistuksen muodolla ole varsinaista merki-
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tystä, vaan sillä miten uusi lainsäädäntö vai-
kuttaa ammattikalastajien asemaan. Sekin 
katsoi esitykseen sisältyvän heikennyksiä 
nykytilanteeseen verrattuna. Esityksen val-
mistelussa katsottiin, ettei vanhan lain muut-
taminen ole perusteltua sen vuoksi, että koko 
järjestelmää uudistetaan muun muassa kalas-
tusvakuutusyhdistysten aseman osalta. Nii-
den tehtävistä vakuutustuen välittäjinä on 
säädettävä lailla. Perustuslain 124 §:ssä sää-
detyt edellytykset julkisen hallintotehtävän 
siirtämisestä muulle kuin viranomaiselle on 
toteutettava uudistuksessa. Komission päätös 
koskee ainoastaan kalastajille myönnettävää 
tukea. Siihen ei liity kalastusvakuutusyhdis-
tysten toiminnan tukemisen arviointia ja näin 
ollen nykyiset tuen luonteiset toimenpiteet, 
kuten oikeus käyttää valtionapurahastojen 
tuottoja toimintaan sekä verovapaudet, on 
poistettava. Perustuslain mukainen laissa sää-
tämisen vaatimus myös edellyttää, että kalas-
tajille myönnettävän tuen edellytysten ja tu-
keen liittyvien velvoitteiden perusteista sää-
detään riittävän täsmällisesti lain tasolla. Sa-
malla kun tukijärjestelmään ehdotetaan teh-
täväksi komission päätöksessä edellytetyt 
muutokset, esityksessä on tarkasteltu tukijär-
jestelmää kokonaisuutena ja ehdotettu muu-
toksia, joiden tavoitteena on varmistaa julki-
sen tuen mahdollisimman suuri vaikuttavuus 
sekä tehokas hallinnointi. 

Sosiaali- ja terveysministeriö esitti lausun-
nossaan useita huomioita, jotka koskivat va-
kuutusyhdistyksiä ja muita vakuutusalan 
toimijoita koskevaa lainsäädäntöä sekä sen 
vaikutuksia kalastusvakuutuslaitosten hyväk-
symistä koskevia säännöksiä sovellettaessa. 
Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö kiinnitti 
huomiota vakuutusmaksujen kohtuullisuu-
teen siinä tapauksessa, että kalastusvakuutus-
laitoksia olisi merkittävästi vähemmän tai ai-
noastaan yksi.  Lausunnossa esitetyt seikat 
on otettu huomioon esityksen jatkovalmiste-
lussa. Lakiehdotukseen lisättiin tuen piiriin 
kuuluvien vakuutusten hinnoittelua koskeva 
säännös. 

Kalastusvakuutusyhdistysten, SAKL:n ja 
KKL:n lausunnoissa esitettiin kritiikkiä eräitä 
tukijärjestelmän rajauksia kohtaan. Erityisesti 
katsottiin, että aluksille ja pyydyksille sata-
massa, ankkurissa tai varastossa aiheutuneet 
vahingot tulisi hyväksyä vakuutustuen pii-

riin. Osassa lausunnoista katsottiin, että tä-
män tulisi olla mahdollista erityisesti silloin, 
jos vahinko on aiheutunut myrskyn yhtey-
dessä äkillisen veden nousun tai alusten 
lämmitystarpeen vuoksi tapahtuneen tulipa-
lon johdosta. Tältä osin voidaan todeta, ettei 
tuen piiriin voida hyväksyä vahinkoja, jotka 
välillisesti aiheutuvat Suomen erityisolosuh-
teista. Tällainen on tyypillisesti lämmityslait-
teen vian vuoksi syttynyt palo. Esityksen 
valmistelussa on myös lähdetty siitä, että 
rannikkoalukset ja pyydykset sekä muut ka-
lastusvälineet tulisi säilyttää huolellisesti. 
Rannikkoalukset voidaan lähtökohtaisesti 
siirtää suojaan myrskyn uhatessa ja pyydys-
ten huolellinen säilyttäminen tulee järjestää. 
Kalastusvakuutustuella ei voida korvata va-
hinkoja, jotka ovat normaaliin elinkeinotoi-
mintaan liittyviä riskejä ja jotka eivät välit-
tömästi johdu Suomen epäsuotuisista ilmas-
to- tai maantieteellisistä olosuhteista. Esityk-
sen jatkovalmistelussa kuitenkin todettiin, et-
tä esimerkiksi äkillisen myrskyn tilanteessa 
tai jäänmuodostuksen yhteydessä voi olla pe-
rusteita myöntää tukea satamassa tai ankku-
rissa aiheutuneen vahingon perusteella. Täl-
löinkin vahingon tulee olla välittömästi ai-
heutunut voimakkaasta myrskystä tai lumi- ja 
jääolosuhteista. Lämmitystarpeesta ja lämmi-
tyslaitteen epäkunnosta aiheutuva tulipalo ei 
kuuluisi tuen piiriin. 

Useissa kalastusvakuutusyhdistysten lau-
sunnoissa kiinnitettiin huomiota kaupallisen 
kalastajan määritelmään. Lakiluonnokseen 
sisältyvää edellytystä, jonka mukaan vakuu-
tustuen piiriin pääsisi kalastaja, jonka vakuu-
tussopimuksen tekoa edeltävän kolmen tili-
kauden liikevaihdon keskiarvo ylittää arvon-
lisäverolaissa (1501/1993) säädetyn vähäisen 
toiminnan alarajan eli nykyisen lain mukaan 
8 500 euroa. Rajaa pidettiin korkeana ja toi-
saalta katsottiin, että kalastusrajoitus tai ka-
lustorikko voisi johtaa kohtuuttomaan tilan-
teeseen kalastajan kannalta. KKL katsoi, ettei 
määritelmä saisi poiketa kalastuslain koko-
naisuudistuksen yhteydessä valmisteilla ole-
van lakiluonnoksen määritelmästä. Kainuun 
ELY-keskus katsoi, että määritelmä tulisi 
vastata tulevalla ohjelmakaudella Euroopan 
meri- ja kalatalousrahaston rakennetukiin so-
vellettavaa määritelmää. 
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Kalastusta koskeviin lakeihin liittyvien 
määritelmien taustalla ovat erilaiset tavoit-
teet. Kalastuslain kokonaisuudistuksen yh-
teydessä kaupallista kalastusta koskeva sään-
telytarve liittyy erityisesti tiettyjen tehokkai-
den pyydysten käytön rajaamiseen. Rakenne-
tuissa puolestaan korostuvat kalastuselinkei-
non rakenteen kehittäminen. Kalastusvakuu-
tustuessa puolestaan ovat taustalla komission 
päätöksen 48 kohdassa mainitut rannikkoka-
lastusta koskevat sosioekonomiset tavoitteet. 
Näiden tavoitteiden tukemiseksi tukea koh-
dennettaisiin erityisesti niille rannikkokalas-
tusta harjoittaville yrityksille, joiden osalta 
toiminta on ammattimaista, elinkeinon har-
joittamisen tarkoituksessa tapahtuvaa. Kau-
pallinen kalastaja on määriteltävä selkeästi 
lain tasolla niin, että päätös kalastajan kuu-
lumisesta vakuutustukijärjestelmän piiriin eli 
vakuutussopimuksen tekeminen ei jätä har-
kintavaltaa kalastusvakuutuslaitokselle. La-
kiehdotukseen sisältyvä kolmen tilikauden 
tarkastelujakso on kuitenkin kalastajan kan-
nalta varsin joustava. Lakiluonnoksen 9 §:n 
mukaan vakuutussopimuksen voimassa olo 
jatkuu vuoden kerrallaan, jollei sopimusta ir-
tisanota kummankaan osapuolen toimesta. 
Edellytyksen täyttyminen tarkistetaan vakuu-
tussopimuksen tekemisen yhteydessä. Näin 
ollen kalastaja ei joudu tukijärjestelmän ul-
kopuolelle, vaikka liikevaihtoa koskeva edel-
lytys ei täyttyisi koko vakuutussopimuksen 
voimassa olon ajan. Jos järjestelmän piiriin 
hyväksytään aloittava kalastaja, joka ei ole 
saanut tuloa kalatuotteiden myynnistä tai ja-
lostuksesta, on määriteltävä edellytykset, 
joilla tämä pääsee vakuutustuen piiriin. Jos 
myöhemmin kolmen vuoden jakson aikana 
käy ilmi, ettei kalastaja täytä liikevaihdolle 
asetettua rajaa, tuki peritään takaisin. Seu-
raamuksista luopuminen johtaisi siihen, että 
järjestelmän piiriin voisi tulla rajoituksetta, 
kun taas alalla toimiviin sovellettaisiin anka-
rampia ehtoja. Vaihtoehtona tuen takaisinpe-
rinnälle voitaisiin harkita kalastusvakuutus-

laitoksen velvollisuutta irtisanoa vakuutusso-
pimus. Tämä merkitsisi sopimusoikeudelli-
sesti puuttumista lainsäädännöllä voimassa 
oleviin yksityisoikeudellisiin sopimussuhtei-
siin. Lakiehdotus jättää kalastusvakuutuslai-
tokselle mahdollisuuden jättää vakuutusso-
pimus voimaan. Tukea vakuutussopimuksen 
perusteella ei voitaisi maksaa. 
 
 
6  Riippuvuus muis ta es i tyks istä  

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistel-
laan parhaillaan vakuutusyhdistyslain 
(1250/1987) kokonaisuudistusta. Vakuutus-
yhdistyslakia sovelletaan nykyisiin kalastus-
vakuutusyhdistyksiin yhteisöoikeudellisena 
lakina. Vakuutusyhdistyslaki on tarkoitus 
uudistaa rakenteeltaan vastaamaan voimassa 
olevaa osakeyhtiölakia ja vakuutusyhtiölakia.  
Lisäksi uuteen lakiin otetaan vakuutus- ja jäl-
leenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja har-
joittamisesta annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY (Sol-
venssi II) kansallisen täytäntöönpanon edel-
lyttämät säännökset. Tietyn suuruisiin ja toi-
minnan laatua koskevat kriteerit täyttäviin 
vakuutusyhdistyksiin sovelletaan Solvenssi II 
-direktiiviä ja esimerkiksi sen mukaisia pää-
omavaatimuksia. Soveltamisrajaa, mm. 5 
miljoonan euron maksutuloa, pienempien 
vakuutusyhdistysten toimintaedellytyksistä 
voidaan säätää kansallisesti. Vakuutusyhdis-
tyslainsäädännön uudistamista koskeva esitys 
on tarkoitus saattaa eduskunnan käsiteltäväk-
si vasta kevätistuntokaudella 2013. 

Kokonaisuudistuksen aikataululla ei ole 
vaikutusta vakuutustukea koskevan esityksen 
aikatauluun. Esityksen antamisen hetkellä 
olevan tiedon mukaan uudistuksessa on tar-
koitus säilyttää mahdollisuus vakuutustoi-
minnan harjoittamiseen yhdistyksen muodos-
sa. Tiedossa ei myöskään ole seikkoja, jotka 
vaikuttaisivat kaupallisille kalastajille myön-
nettävän valtiontuen edellytyksiin. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Lakiehdotusten perustelut  

1 luku Yleiset säännökset 

1 §. Tavoite. Pykälässä säädettäisiin lain 
tavoitteeksi edistää kalastuselinkeinon har-
joittamista Suomen aluevesien ja talousvyö-
hykkeen erityisissä olosuhteissa. Arvioides-
saan vakuutustukijärjestelmän soveltuvuutta 
yhteismarkkinoille Euroopan komissio edel-
lytti, että tuki myönnetään vain Suomen 
aluevesillä tai talousvyöhykkeellä tapahtu-
neisiin vahinkoihin. Lisäksi edellytettiin, että 
järjestelmän puitteissa korvattavat vahingot 
liittyvät Suomen erityisiin olosuhteisiin eli 
epäsuotuisiin ilmasto-olosuhteisiin ja maan-
tieteellisiin oloihin taikka johtuvat hylkeistä 
tai merimetsoista. Lain tavoitteet ja sisältö 
noudattavat edellä mainittuja lähtökohtia. 

2 §. Soveltamisala. Pykälän mukaan lakia 
sovellettaisiin rannikkokalastukseen soveltu-
ville aluksille sekä kalastusvälineille aiheu-
tuneiden vahinkojen korvaamiseen maksetta-
vaan tukeen. Lakia sovellettaisiin korkein-
taan 12 metrin pituisille aluksille aiheutunei-
den vahinkojen korvaamiseen. Näitä kutsu-
taan kalastus- ja vesiviljelyalusten rekiste-
röinnistä annetussa laissa (690/2010), jäl-
jempänä kalastusalusrekisterilaki, rannikko-
aluksiksi. Kalastusvälineet, jotka kuuluisivat 
tukijärjestelmän piiriin, määritellään jäljem-
pänä 5 §:n yhteydessä. 

3 §. Kaupallisen kalastajan määritelmä. 
Pykälässä määritellään kaupallinen kalastaja. 
Voimassa olevan kalastusvakuutusyhdistys-
lain tapaan tuki suunnattaisiin toimijoille, 
jotka elinkeinonaan harjoittavat kalastusta. 
Kalastusta harjoitetaan usein muun ammatin 
tai elinkeinotoiminnan ohella. Järjestelmän 
kattavuuden kannalta olisi tarpeellista ulottaa 
tuen myöntäminen kaikkiin tapauksiin, joissa 
elinkeinonharjoittajan toiminta on niin laajaa, 
että tämä kuuluu arvonlisäverovelvollisiin tai 
harjoittaa elinkeinoaan sellaisen yhteisön 
osakkaana tai yhtiömiehenä, joka kuuluu ar-
vonlisäverovelvollisiin. Edellytykset täyttä-
vän yhteisön osakas tai yhtiömies voisi saada 
vakuutustukea myös omassa omistuksessaan 

tai hallinnassaan oleville rannikkoaluksille 
tai pyydyksille.  

Arvonlisäverovelvollisiin eivät kuulu ar-
vonlisäverolain 3 §:n mukaan toimijat, joiden 
tavaran tai palvelun myynnistä kertynyt lii-
kevaihto on enintään 8 500 euroa tilikaudel-
la. Arvonlisäverovelvollisuus voi kuitenkin 
syntyä toimijan oman ilmoituksen perusteel-
la. Lain määritelmä muotoiltaisiin siten, ett-
eivät tukijärjestelmän piiriin kuulu sellaiset 
toimijat, joiden toiminta on arvonlisäverolain 
3 §:ssä tarkoitettua vähäistä toimintaa, mutta 
jotka ovat hakeutuneet arvonlisäverovelvolli-
siksi. Näin ollen kaupallisena kalastajana pi-
dettäisiin luonnollista henkilöä tai yhteisöä, 
jonka raakakalan tai kalatuotteiden myynnis-
tä kertyneen kolmen tilikauden liikevaihdon 
keskiarvo ylittää arvonlisäverolaissa sääde-
tyn vähäisen toiminnan rajan tai joka on yh-
tiömiehenä taikka osakkaana sellaisessa yh-
teisössä, jonka raakakalan tai kalatuotteiden 
myynnistä kertyneen liikevaihdon keskiarvo 
ylittää edellä tarkoitetun määrän. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin kaupal-
lista kalastustoimintaa aloittavia koskeva 
poikkeus. Myös näiden toimijoiden tulee 
päästä tukijärjestelmän piiriin siinä tapauk-
sessa, että nämä täyttävät liikevaihtoa koske-
van edellytyksen vakuutussopimuksen teke-
mistä seuraavan kolmen täyden tilikauden 
aikana, viimeistään kolmantena vuotena va-
kuutussopimuksen tekemisestä. Tästä selvi-
tyksenä riittäisi vakuutussopimusta tehtäessä 
suunnitelma liikevaihtoa koskevan edellytyk-
sen täyttämisestä. Mikäli suunnitelma ei to-
teudu ja kalastajalle on maksettu vakuutustu-
kijärjestelmän puitteissa tukea, tuki perittäi-
siin takaisin. Säännös ei kuitenkaan vaikut-
taisi vakuutussopimuksen voimassaoloon ja 
mahdollisuuksiin saada sopimusehtojen mu-
kaan vakuutuskorvausta, eikä toimijan mah-
dollisuuksiin myöhemmässä vaiheessa saada 
vakuutustukea, mikäli pykälän 1 momentissa 
säädetyt edellytykset myös liikevaihdon osal-
ta toteutuvat. Mahdollisuus päästä vakuutus-
tuen piiriin 2 momentin poikkeuksen avulla, 
olisi kuitenkin vakuutuksenottajan käytettä-
vissä vain sinä vuonna, jona tämä ryhtyy tai 
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on ryhtynyt harjoittamaan kaupallista kalas-
tusta tai tätä seuraavana vuonna. 
 
2 luku Vakuutustuen edellytykset 

4 §. Vakuutustuen saajaa koskevat edelly-
tykset. Pykälän 1 momentissa säädetään va-
kuutustuen saajaa koskevista tuen myöntämi-
sen edellytyksistä. Tuki myönnetään ilman 
erillistä hakemusta. Vakuutustuki myönnet-
täisiin kaupalliselle kalastajalle, joka on teh-
nyt lakiehdotuksen säännösten mukaisesti 
hyväksytyn kalastusvakuutuslaitoksen kanssa 
vakuutussopimuksen. Tuen maksamisen 
edellytyksenä puolestaan olisi, että vakuu-
tuksenottajalla on oikeus korvaukseen vahin-
gon johdosta. Jos oikeutta korvaukseen ei 
synny vakuutussopimuksen ehtojen mukaan, 
vakuutettu ei olisi oikeutettu tukeen. 

Muut ehdotetut edellytykset koskevat teki-
jöitä, joilla todetaan ammattimainen kalas-
tuselinkeinon harjoittaminen. Vakuutustuen 
saajan tulee olla merkitty kalastusalusrekiste-
rilaissa tarkoitettuun rekisteriin kalastusaluk-
sen haltijaksi tai omistajaksi. Alus voi olla 
joko kokonaispituudeltaan yli 12 metrin pi-
tuinen avomerialus tai tätä pienempi rannik-
koalus. Lisäksi tuen saajan tulee olla merkit-
ty ammattikalastajarekisteriin, jos tämä on 
luonnollinen henkilö. Merialueen kalastajat 
jaetaan rekisterissä kolmeen ryhmään sen pe-
rusteella, millaiseksi muodostuu näiden ka-
lastuksesta saaman tulon osuus kokonaistu-
loista. Rekisteröitymiseen riittää ilmoittau-
tuminen. Ammattikalastajarekisteriin voi-
daan nykyisin merkitä ainoastaan luonnolli-
nen henkilö elinkeinonharjoittajana. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin vakuu-
tustuen maksamisen edellytyksenä oikeus 
vakuutuskorvaukseen vakuutussopimuksen 
perusteella sekä tuen maksaminen hyväksy-
tyn kalastusvakuutuslaitoksen välityksellä. 
Tukea ei voitaisi maksaa suoraan vakuutetul-
le. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi viittaus lakiehdotuksen 3 luvun sään-
nöksiin, jotka koskevat kalastusvakuutuslai-
tosten hyväksymistä, vakuutussopimusta 
koskevia edellytyksiä ja korvauksen hake-
mista. 

5 §. Vahinkotapahtumaa koskevat edelly-
tykset. Pykälässä säädettäisiin vahinkotapah-

tumaa koskevista edellytyksistä. Sen 1 mo-
mentin mukaan vahingon tulee olla syntynyt 
Suomen aluevesillä tai talousvyöhykkeellä 
kalastustapahtuman aikana, pyyntimatkalla, 
kalankuljetusmatkalla taikka ihmishenkiä pe-
lastettaessa. Vahingon kohteena tulee olla ka-
lastusalusrekisteriin merkityn avomerialuk-
sen tai rannikkoaluksen pyydykset, rannik-
koalus tai talvikalastuksessa käytettävät 
pyynti-, kulku- tai kuljetusvälineet. Esimerk-
kinä tuen piiriin kuuluvista pyydyksistä ovat 
troolit, rysät ja verkot. Tuen piiriin kuuluvia 
talvikalastuksessa käytettäviä välineitä ovat 
esimerkiksi nuotan veto- ja uittolaitteet. 

Lisäksi 1 momentissa määriteltäisiin ne 
vahinkotekijät, jotka kuuluvat vakuutustuki-
järjestelmän soveltamisalaan. Vakuutuskoh-
teen menetyksen, vahingoittumisen tai tuhou-
tumisen tulisi aiheutua voimakkaasta myrs-
kystä, karikkoisesta rannikosta tai lumi- ja 
jääolosuhteista taikka sen tulee olla hylkei-
den tai merimetsojen aiheuttama. Vahinkote-
kijöiden määrittely perustuu komission pää-
tökseen, jossa todetaan, että vahinkojen on 
liityttävä Suomen erityisiin olosuhteisiin eli 
epäsuotuisiin ilmasto-olosuhteisiin ja maan-
tieteellisiin oloihin taikka niiden on johdutta-
va hylkeistä tai merimetsoista. Komission 
päätös rajaa edellä mainitut ilmasto- tai 
maantieteelliset olot jäähän, lumeen, voi-
makkaisiin myrskyihin ja matalien vesien ka-
rikkoihin. 

Voimassa olevasta laista poiketen tukijär-
jestelmän piiriin ei hyväksyttäisi kaikkia va-
hinkoja, jotka ovat aiheutuneet aluksille tai 
pyyntivälineille varastossa. Vahingon tulisi 
jatkossa aina välittömästi liittyä niihin teki-
jöihin, jotka aiheutuvat Suomen erityisoloista 
kalastustoiminnan harjoittamiselle. Välilliset 
vahingot kuten esimerkiksi pakkasesta johtu-
va tarve lämmittää aluksia satamassa tai 
muussa säilytyspaikassa ja siitä koituvat pa-
lo- tai muut vahingot eivät täytä komission 
päätöksen edellytyksiä, sillä pakkanen ei 
kuulu Euroopan komission hyväksymiin 
Suomen erityisoloihin. Edellä mainittu rajaus 
ei estä mainittujen tilanteiden sisällyttämistä 
kalastusvakuutuslaitoksen puhtaasti liiketoi-
mintansa puitteissa tarjoamiin vakuutuksiin. 
Rannikkoalusten talvisäilytys on mahdollista 
järjestää niin, että jää ja lumi eivät aiheuta 
vahinkoja, joten talvisäilytyksessä oleville 
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aluksille sattuneet vahingot on mahdollista 
ehkäistä eikä niitä yleisesti ottaen ole perus-
teltua sisällyttää vakuutustuen piiriin. Muu-
toinkin alusten säilyttäminen satamassa, ank-
kurissa tai muussa säilytyspaikassa pitäisi ol-
la järjestettävissä niin, ettei vahinkoja pääse 
syntymään. Satamassa, telakalla ja ankkuris-
sa syntyneet vahingot kuitenkin hyväksyttäi-
siin tuen piiriin, mikäli ne ovat välittömästi 
aiheutuneet voimakkaasta myrskystä tai lu-
mesta ja jään muodostuksesta.  

Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin 2 
momentin mukaan säätää tarkemmin pyynti-
välineistä sekä vahingoista, jotka kuuluvat 
vakuutustuen piiriin. Lisäksi valtioneuvoston 
asetuksella voitaisiin tarkemmin määritellä 
kalastustapahtuman sekä pyyntimatkan al-
kaminen ja päättyminen sekä vahingon aihe-
uttaneet luonnonolosuhteet. 

6 §. Tuen epääminen. Pykälään ehdotetaan 
otettavaksi eräitä tuen myöntämisen rajoituk-
sia. Sen 1 momentin mukaan vakuutustukea 
ei maksettaisi, jos vakuutustuen saaja on 
lainvoimaisella päätöksellä tuomittu sakkoon 
tai vankeusrangaistukseen Euroopan unionin 
yhteisen kalastuspolitiikan toimeenpanoa 
koskevan lainsäädännön rikkomisesta. Tukea 
ei myönnettäisi sellaisiin vahinkoihin, jotka 
ovat syntyneet sen vuoden aikana, jona rik-
komus on tapahtunut. Säännös on seurausta 
kalastusalan suuntaviivojen 3.1 kohdasta, 
jonka mukaan tukea ei saada myöntää sellai-
sissa olosuhteissa, joissa Euroopan unionin 
yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä ei ole 
noudatettu. Tästä on oltava nimenomainen 
maininta tukea koskevissa säännöissä. Jos 
tukea on kuitenkin maksettu, tulee tukijärjes-
telmää koskevissa säännöissä olla mahdolli-
suus tuen takaisinperintään siten, että seu-
raamus on suhteessa rikkomuksen vakavuu-
teen nähden. Näin ollen säädettäisiin velvol-
lisuudesta jättää maksamatta tuki, jos edellä 
tarkoitettu rikkomus on tapahtunut. Seuraa-
mus koskisi vahinkoja, jotka ovat syntyneet 
sen vuoden aikana, jona rikkomus on tapah-
tunut. Saatuaan tiedon rikkomuksesta kalas-
tusvakuutuslaitos jättää tuen maksamatta. 
Vakavimmissa tapauksissa seuraamus kui-
tenkin toteutuisi jälkikäteen, kun tuomio saa 
lainvoiman. Tällöin maksettu tuki peritään 
takaisin viranomaisen toimesta. 

Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan va-
kuutustukea ei maksettaisi, jos tuen saaja on 
tahallisesti aiheuttanut vahinkotapahtuman 
tai huolimattomuudellaan olennaisesti myö-
tävaikuttanut sen syntyyn. Tukea ei makset-
taisi 2 kohdan mukaan myöskään silloin, jos 
tuen saaja on vaikuttanut vahingon suuruu-
teen laiminlyömällä vakuutuskohteen pelas-
tustyöt tai käyttämällä vakuutuksen kohteena 
olevaa alusta tai pyyntivälinettä sen tavan-
omaisesta käyttötarkoituksesta tai -tavasta 
poikkeavalla tavalla. Kalastusvakuutuslaitos 
tekee kielteisen vakuutustukea koskevan pää-
töksen saatuaan tiedon edellä kuvatusta olo-
suhteesta tai maksettu tuki voidaan periä suo-
raan vakuutustuen saajalta, jos myöhemmin 
osoittautuu, että tämä on toiminut edellä ku-
vatulla tavalla. Takaisinperinnän peruste olisi 
riippumaton niistä seuraamuksista, joita tuen 
saajalle aiheutuu esimerkiksi muista kalas-
tusvakuutuslaitoksen toteuttamista toimenpi-
teistä tai rikosoikeudellisista prosesseista. 
Tuen takaisinperintä voitaisiin toteuttaa edel-
lä mainituista asiaan liittyvistä seuraamuksis-
ta riippumatta. Pykälän 3 kohdassa säädettäi-
siin tuen epäämisestä siinä tilanteessa, että 
aloittava kaupallinen kalastaja ei ole saavut-
tanut liikevaihtoa koskevaa vaatimusta vii-
meistään kolmantena täytenä tilikautena, jo-
ka seuraa vakuutussopimuksen tekemistä. Jos 
tukea on jo maksettu osana vakuutuskorvaus-
ta, tuki voidaan periä takaisin 17 §:n sään-
nösten mukaisesti. 

7 §. Vakuutustuen määrä. Vakuutustukea 
maksettaisiin 1 momentin mukaan se määrä, 
joka vastaa 40 prosenttia vahingon todellises-
ta suuruudesta. Jos vahinko olisi aiheutunut 
rannikkoalukselle tai veneelle taikka erityi-
sen arvokkaalle pyyntivälineelle, tukea mak-
settaisiin kuitenkin määrä, joka vastaa 90 
prosenttia vahingon todellisesta suuruudesta. 
Tämä merkitsee sitä, että vakuutuksenottajan 
omavastuu voisi olla vahingosta ja vakuutus-
ehdoista riippuen 0—10 tai 0—60 prosenttia. 
Vakuutuksenottajan omavastuu ei kuitenkaan 
saisi olla niin korkea, ettei kalastusvakuutus-
laitokselle jää mitään riskiä. 

Vakuutustukea ei maksettaisi siltä osin 
kuin kalastusvakuutuslaitoksen on mahdollis-
ta saada takautumisoikeuden perusteella kor-
vausta kolmannelta taholta. Vakuutuksenan-
tajan takautumisoikeudesta säädetään vakuu-
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tussopimuslain (543/1994) 75 §:ssä. Tuen 
osuus on määritelty ottaen huomioon voi-
massa olevan lainsäädännön perusteella mak-
settujen valtionosuuksien määrät, jotka ovat 
vaihdelleet vahinkotyypeittäin noin 30—80 
prosentin välillä vahingon todelliseen suu-
ruuteen nähden. Jos vakuutuskorvausta alen-
netaan vakuutussopimuksen ehdoissa määrä-
tyllä perusteella, tukea maksettaisiin kuiten-
kin enintään 40 tai 90 prosenttia alennetun 
vakuutuskorvauksen määrästä. Tukea makse-
taan sen perusteella, että vakuutuksenottaja 
on oikeutettu vakuutuskorvaukseen. Järjes-
telmän piiriin kuuluvat vakuutuskohteet tulee 
olla vakuutettu täydestä arvostaan. Jos va-
kuutuskorvaus evättäisiin kokonaisuudessaan 
vakuutustuen saajan toiminnasta johtuvalla 
perusteella, tukea ei maksettaisi lainkaan. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tuen 
alarajasta. Tavoitteena on hallita järjestel-
mään liittyviä hallinnollisia kustannuksia. 
Pienten vahinkojen tarkastamisesta ja hake-
musten käsittelystä aiheutuvat kustannukset 
muun muassa kalastusvakuutuslaitoksen 
henkilöstön työaikana voivat helposti ylittää 
vahinkojen arvon. Tuen alarajalla ei ole vai-
kutusta kalastusvakuutuslaitosten mahdolli-
suuksiin tarjota vakuutusturvaa myös arvol-
taan vähäisille pyydyksille ja niiden kärsimil-
le vahingoille. Vakuutustukea ei maksettaisi, 
jos sen määrä vahinkotapahtumaa kohden 
olisi enintään 100 euroa. Edellä tarkoitettua 
määrää laskettaessa vahinkotapahtumana pi-
dettäisiin kaikkia saman kalastustapahtuman, 
pyyntimatkan, kalankuljetusmatkan taikka 
pelastustehtävän aikana aiheutuneita vahin-
koja. Tuen alarajan perusteella tukijärjestel-
män ulkopuolelle jäisivät lähinnä pienet pyy-
dykset tai tilanteet, joissa vakuutuskohteen 
vahingoittuminen on vähäistä. Jos vahingon 
tapahtumahetkeä on jälkikäteen mahdotonta 
todentaa, vahinkotapahtumana pidettäisiin 
kuitenkin saman kalastustapahtuman, pyyn-
timatkan, kalankuljetusmatkan tai pelastus-
tehtävän aikana todettuja vahinkoja. Verkoil-
le aiheutuvien vahinkojen osalta tuen alarajaa 
laskettaessa otettaisiin kuitenkin huomioon 
yhden kalenterivuoden aikana aiheutuneet 
vahingot. Muussa tapauksessa esimerkiksi 
hylkeiden verkoille aiheuttamat vahingot ra-
jautuisivat kokonaan tuen ulkopuolelle. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi valtioneuvostolle valtuus antaa tar-
kempia säädöksiä erityisen arvokkaina pidet-
tävistä pyyntivälineistä. Näitä ovat muun 
muassa isorysä, nuotta ja trooli sekä eräät ka-
lan kuljetuksessa käytettävät välineet. 

8 §. Selvitys vahinkotapahtumasta. Vakuu-
tustuen saaja olisi 1 momentin mukaan vel-
vollinen esittämään selvityksen vahingon 
olosuhteista, määrästä ja muista vahinkota-
pahtumaan liittyvistä tuen maksamisen edel-
lytyksistä. Selvitys olisi esitettävä ilman ai-
heetonta viivytystä. Tavanomaisten vakuu-
tuskorvausten maksamiseen vaadittavien sel-
vitysten ohella tulisi vakuutuksenottajan esit-
tää selvitys lakiehdotuksen 5 §:ssä mainituis-
ta vahinkotapahtuman olosuhteista. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin selvi-
tyksen toimittamisesta kalastusvakuutuslai-
tokselle. Näin kalastusvakuutuslaitoksen on 
mahdollista etukäteen ennen korvauksen 
maksamista varmistua vahingon tukikelpoi-
suudesta. Muussa tapauksessa perusteetto-
man tuen maksaminen voisi johtaa myö-
hemmin takaisinperintään. Vakuutuslaitos 
olisi velvollinen säilyttämään tuen maksa-
mista koskevat asiakirjat 10 vuotta vakuutus-
korvauksen maksamisesta. Tämä perustuu 
siihen, että Euroopan yhteisön perustamisso-
pimuksen 93 artiklan yksityiskohtaisesta so-
veltamisesta annetun neuvoston asetuksen 
(EY) No 659/1999 15 artiklan mukaan tuki 
voidaan periä takaisin, jos enintään 10 vuotta 
on kulunut tuen myöntämisestä. Tässä yhtey-
dessä ratkaisevaa on tuen maksaminen, sillä 
erillistä tuen myöntämistä koskevaa päätöstä 
ei aina tehdä. 
 
3 luku Kalastusvakuutuslaitosta kos-

kevat vaatimukset 

9 §. Vakuutussopimusta koskevat ehdot. 
Vakuutussopimuksiin sovellettaisiin vakuu-
tussopimuslakia (543/1994), jollei lakiehdo-
tuksessa toisin säädetä. Pykälän 1 momentis-
sa säädetään kalastusvakuutuslaitoksen vel-
vollisuudesta tehdä vakuutussopimus jokai-
sen ehdotetussa laissa säädettävät edellytyk-
set täyttävän tahon kanssa, joka haluaa va-
kuutustuen piiriin. Laitos voisi kieltäytyä so-
pimuksen tekemisestä ainoastaan siinä tilan-
teessa, jos tuen saaja on olennaisesti rikkonut 
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vakuutussopimuksen ehtoja kahden edeltä-
vän kalenterivuoden aikana. Säännös vastaa 
pääpiirteisessään kalastusvakuutusyhdistys-
lain 3 §:n 2 momentin säännöstä. Sen tavoit-
teena on varmistaa yhdenvertaisuusperiaat-
teen soveltaminen tukijärjestelmän toimeen-
panossa. Oikeus kieltäytyä sopimuksen te-
kemisestä koskisi ainoastaan niitä tilanteita, 
joissa vakuutuksenottaja on olennaisesti lai-
minlyönyt vakuutustuen tai vakuutussopi-
muksen ehtoja ja sopimus on tämän johdosta 
irtisanottu. Sopimuksen tekemisestä voidaan 
kieltäytyä myös silloin, kun on muutoin pe-
rusteltua syytä epäillä, ettei vakuutuksen ha-
kija täytä vakuutussopimuksesta aiheutuvia 
velvoitteitaan. Esimerkkinä voidaan mainita 
tilanne, jossa hakija on toistuvasti laiminlyö-
nyt vakuutusmaksujen maksamisen ja perin-
tämenettely on käynnissä.  

Vakuutussopimuksen olisi 2 momentin 
mukaan katettava kaikki 5 §:ssä säädetyt va-
hinkotapahtumat. Näin ollen sopimuksen ul-
kopuolelle ei voitaisi sulkea esimerkiksi hyl-
keiden aiheuttamia vahinkoja. Sopimuksen 
olisi niin ikään katettava vakuutuksenottajan 
5 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla tuen pii-
riin kuuluvat käyttökelpoiset vakuutuskoh-
teet niiden täydestä arvosta. Säännös vastaa 
pääosin voimassa olevia kalastusvakuutus-
yhdistyslain 3 §:n 3 momentin ja 4 §:n sään-
nöksiä. Säännöksen tarkoituksena on varmis-
taa, ettei vakuutustukea makseta sellaisten 
kadonneiden, tuhoutuneiden tai vahingoittu-
neiden esineiden perusteella, jotka eivät ole 
kuuluneet vakuutuksen piiriin. Jos vakuutus-
ta haetaan rannikkoalukselle, edellytyksenä 
olisi, että alus on katsastettu. Aluksen tekni-
sestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä 
annetun lain (1686/2009) mukaan katsastus-
velvollisuuden piiriin kuluvat kalastusaluk-
set, joiden pituus on vähintään 10 metriä. Jos 
rannikkoaluksen kokonaispituus olisi alle 10 
metriä, edellytettäisiin muuta luotettavaa sel-
vitystä aluksen kunnosta. Jos kyseessä on 
sarjavalmisteinen alus, riittävänä pidettäisiin 
selvitystä tyyppihyväksynnästä. 

Pykälän 3 momentin mukaan tuen saajalta 
perittävien vakuutusmaksujen tulee olla koh-
tuullisia. kalastusvakuutuslaitoksen olisi va-
kuutusmaksuja määritellessään otettava 
huomioon tuen hallinnointiin liittyvät välttä-
mättömät kustannukset sekä 7 §:ssä tarkoite-

tun tuen määrään perustuva kalastusvakuu-
tuslaitoksen riskin aleneminen. 

Pykälän 4 momentin mukaan vakuutusso-
pimus olisi voimassa kalenterivuoden kerral-
laan. Sen voimassa olo jatkuisi ilman erillisiä 
toimenpiteitä, jollei sopimusta irtisanottaisi 
päättymään kunkin vakuutuskauden aikana 
viimeistään joulukuun 15. päivään mennessä. 
Sopimus olisi irtisanottava, jos vakuutustuen 
ehtojen muuttuminen edellyttää vakuutusso-
pimuksen päättämistä tai jos kalastusvakuu-
tuslaitoksen hyväksyntä peruutetaan.  

Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin 5 
momentin mukaan tarkemmin sellaisten va-
kuutuskohteiden kunnosta, jotka on otettava 
vakuutuksen piiriin. Asetuksella voitaisiin 
tarvittaessa määritellä erilaisten vakuutus-
kohteiden, kuten alusten ja pyydysten, kun-
toa ja käyttökelpoisuutta koskevat arviointi-
kriteerit. Valtioneuvoston asetuksella voitai-
siin säätää tarkemmin myös samaan pyydys-
lajiin kuuluvista kalastusvälineistä, jos käy-
tännössä ilmenee epäselvyyttä, mitkä kalas-
tusvälineet katsotaan samaan pyydyslajiin 
kuuluviksi. 

10 §. Kalastusvakuutuslaitoksen hyväksy-
minen. Pykälässä säädettäisiin kalastusva-
kuutuslaitoksen hyväksymisen edellytyksistä 
ja hyväksynnän myöntävästä viranomaisesta. 
Kalastusvakuutuslaitokseksi voitaisiin 
1 momentin mukaan hyväksyä sellainen va-
kuutusyhdistyslaissa (1250/1987) tarkoitettu 
vakuutusyhdistys tai vakuutusyhtiölaissa 
(521/2008) tarkoitettu vakuutusyhtiö taikka 
ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa 
laissa (398/1995) tarkoitettu ulkomaisen va-
kuutusyhtiön Suomessa sijaitseva sivuliike, 
jolla on vakuutustukea koskevien tehtävien 
hoitamiseksi tarvittavat taloudelliset ja hal-
linnolliset edellytykset. Hyväksynnän edelly-
tyksenä olisi lisäksi, että hakija osoittaa tar-
joavansa vakuutuksia sellaisin sopimuseh-
doin, että vakuutuskorvauksen perusteella 
voidaan maksaa vakuutustukea. Vakuutuseh-
doissa tulisi huomioida ne erityiset edelly-
tykset ja menettelyt, joita vakuutustuen mak-
saminen tämän lain säännösten mukaan edel-
lyttää. 

Pykälän 2 momentti koskee toimivaltaista 
viranomaista ja noudatettavaa menettelyä. 
Sen mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus päättäisi hakijan hyväksymisestä 
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toimimaan kalastusvakuutuslaitoksena. Pää-
tös tehtäisiin hakemuksesta, josta olisi käytä-
vä ilmi 1 momentissa säädetyt hyväksymisen 
edellytysten kannalta tarpeelliset tiedot. Täl-
laisia tarpeellisia tietoja ovat muun muassa 
perustiedot vakuutuslaitoksen toiminnasta, 
taloudellisesta tilanteesta, henkilöstöstä ja 
vakuutussopimusehdoista. Päätökseen voitai-
siin ottaa vakuutustuen hallinnoimiseen liit-
tyviä ehtoja, jos tämä on tarpeen yhdenmu-
kaisten menettelyjen varmistamiseksi kalas-
tusvakuutuslaitoksissa. Nämä ehdot voisivat 
koskea esimerkiksi vakuutustuen hallinnoin-
nissa käytettäviä tietojärjestelmiä tai asiakir-
jojen säilytystapaa taikka muita vastaavia 
teknisiä yksityiskohtia. 

Kalastusvakuutuslaitoksen hyväksyntä voi-
taisiin 3 momentin mukaan peruuttaa, jos 
hyväksymisen edellytykset eivät enää täyty. 
Ennen hyväksynnän peruuttamista tulisi va-
kuutuslaitokselle antaa kohtuullinen aika kor-
jata virhe, jos korjaaminen on mahdollista. 
Hyväksynnän peruuttamisesta päättäisi elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Peruut-
tamista koskeva päätös tulisi voimaan välit-
tömästi seuraavan kalenterivuoden tammi-
kuun 1 päivänä. Näin kalastusvakuutusyhdis-
tykselle varataan aikaa vakuutussopimusten 
irtisanomiseen. Hyväksynnän peruuttamisella 
ei ole vaikutusta tukeen, joka kohdistuu sel-
laisiin vahinkoihin, jotka ovat syntyneet hy-
väksynnän voimassa ollessa. 

11 §. Kalastusvakuutuslaitoksen avustamis- 
ja tiedonantovelvollisuus. Pykälässä sääde-
tään velvoitteista, jotka koskevat kalastusva-
kuutuslaitoksia näiden välittäessä julkisia va-
roja tuen saajille. Kalastusvakuutuslaitoksen 
tulisi pykälän 1 momentin mukaan vahinko-
tapahtumaa selvittäessään ottaa huomioon 
valtion etu vakuutustuen maksajana. Lisäksi 
sen tulisi viivytyksettä saattaa elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen tietoon epäily 
mahdollisista tukeen liittyvistä väärinkäytök-
sistä. Kalastusvakuutuslaitoksen tulee laissa 
tarkoitettuja tehtäviä hoitaessaan toimia lo-
jaalisti ja avoimesti.  

Pykälän 2 momentin mukaan kalastusva-
kuutuslaitoksen olisi ilmoitettava ennakolta 
ja hyvissä ajoin elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskukselle sellaisista muutoksista, 
jotka koskevat vakuutussopimuksen ehtoja, 
vakuutusmaksuja tai muita olosuhteita, joilla 

voi olla merkitystä kalastusvakuutuslaitoksen 
hyväksynnän kannalta. Vakuutussopimuseh-
dot tutkitaan kalastusvakuutuslaitoksen hy-
väksynnän yhteydessä. Kaikki tuen kannalta 
olennaiset muutokset tulee näin ollen etukä-
teen antaa tiedoksi, jotta voidaan arvioida, 
onko muutoksilla merkitystä kalastusvakuu-
tuslaitoksen hyväksynnän kannalta. 

Pykälän 3 momentin mukaan kalastusva-
kuutuslaitoksella olisi velvollisuus ilmoittaa 
arvoltaan 50 000 euroa ylittävistä vahingoista 
viranomaiselle ennen korvauksen maksamis-
ta. Viranomaiselle olisi varattava tilaisuus 
tarkastaa vahinko ennen korvauksen suorit-
tamista. Kalastusvakuutuslaitoksella olisi 
myös velvollisuus avustaa elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskusta tarkastuksessa an-
tamalla tietoja ja asiantuntija-apua. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin kalas-
tusvakuutuslaitoksen velvollisuudesta luovut-
taa elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskuk-
selle sellaisia tuen saajaa ja vakuutuskohdetta 
koskevia tietoja, jotka ovat välttämättömiä 
vakuutustuen maksamisen edellytysten sel-
vittämiseksi ja valvomiseksi. Tiedot olisi 
luovutettava viranomaisen pyynnöstä. 

Pykälän 5 momentin mukaan tiedonanto-
velvollisuus koskisi myös salassa pidettäviä 
tietoja mukaan lukien liikesalaisuuksiksi kat-
sottavat tiedot. Viranomainen voisi kuitenkin 
käyttää tietoja ainoastaan sille säädettyjen 
tehtävien hoitamiseksi. 

12 §. Vakuutustukea koskeva päätös. Pykä-
lässä säädettäisiin päätöksestä, joka kalastus-
vakuutuslaitoksen olisi tehtävä vakuutusso-
pimuksen tekemistä tai vahingon korvaamis-
ta koskevassa asiassa. Päätös rinnastuu asial-
lisesti valtiontuen myöntämistä tai maksa-
mista koskevaan päätökseen. Pykälän mu-
kaan myös vakuutussopimuksen tekemistä 
koskeva päätös olisi annettava kirjallisena, 
jos hakija tätä pyytää. 

Jos kalastusvakuutuslaitos tekee vakuutus-
sopimuksen hakijan kanssa, vakuutuksenotta-
ja pääsee tukijärjestelmän piiriin. Oikeus tu-
keen syntyy kuitenkin vasta siinä vaiheessa, 
kun syntyy tukikelpoinen vahinko ja hakija 
on oikeutettu vakuutuskorvaukseen vahingon 
johdosta. Jos vakuutussopimusta ei tehdä, 
hakijalla voi olla intressi pyytää valituskel-
poinen päätös. Vakuutuskorvausta koskeva 
päätös olisi aina annettava kirjallisena. Tuen 
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saajan tulisi olla tietoinen, että kyseessä on 
päätös, jolla maksetaan tiettyjen edellytysten 
täyttyessä valtiontukea. Päätöksestä olisi 
myös käytävä täsmällisesti ilmi vahingon pe-
rusteella maksettavan tuen määrä, sillä mah-
dollinen takaisinperintä kohdistuu tähän 
osuuteen, jos myöhemmin osoittautuu, ettei 
tuen saajalla ollut oikeutta tukeen. 

13 §. Korvauksen hakeminen valtiolta. Py-
kälässä säädettäisiin valtion maksaman kor-
vauksen hakemisessa noudatettavasta menet-
telystä. Kalastusvakuutuslaitoksen olisi 1 
momentin mukaan kirjallisesti haettava valti-
olta korvausta lakiehdotuksessa tarkoitettujen 
vakuutuskorvausten osana maksettujen tuki-
en perusteella. Maksua voisi hakea enintään 
kahdesti vuodessa elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselta. Kalastusvakuutusyh-
distyslain 11 §:n mukaan kalastusvakuutus-
yhdistys on voinut hakea myös ennakkoa. 
Näin olisi jatkossakin, jos yksittäisen vahin-
gon suuruus ylittää 50 000 euroa. Hakemuk-
seen olisi liitettävä selvitys tuensaajasta, tu-
keen oikeuttavien vahinkojen perusteella 
maksetuista korvauksista ja niihin sisältyvän 
tuen osuudesta sekä kuvaus vahinkotapahtu-
mista. Niiden perusteella elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskus arvioisi vakuutustuen 
saajaa ja vakuutustapahtumaa koskevien 
edellytysten täyttymistä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin valtuu-
desta antaa valtioneuvoston asetuksella tar-
kempia säännöksiä korvauksen maksamises-
sa ja hakemisessa noudatettavasta menette-
lystä. Kysymys olisi lähinnä hakumenettelyn 
teknisistä yksityiskohdista kuten maksun ha-
kemiselle ja maksamiselle asetettavasta mää-
räajasta sekä maksua varten vaadittavien sel-
vitysten esitystavasta. 

14 §. Kalastusvakuutuslaitoksen tehtävien 
hoitaminen. Lakiehdotuksessa on kysymys 
perustuslain 124 §:ssä tarkoitetusta julkisen 
hallintotehtävän siirtämisestä muulle kuin vi-
ranomaiselle. Kalastusvakuutuslaitos arvioisi 
käytännössä tuen myöntämisen edellytysten 
täyttymistä tehdessään sopimuksen vakuu-
tuksenottajan kanssa. Vakuutustuen maksa-
misen osalta kalastusvakuutuslaitos tekee 
käytännössä tuen maksua koskevan päätök-
sen maksaessaan korvauksen, jonka perus-
teella hakee jälkikäteen tuen maksua. Korva-
uspäätöksen tekeminen merkitsee käytännös-

sä tuen maksamista koskevaa päätöstä. Ka-
lastusvakuutuslaitoksen rooli on tuen välit-
täminen. Näin ollen pykälässä ehdotetaan 
säädettäväksi hyvän hallinnon takeista.  

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi viittaus julkisten hallintotehtävien kan-
nalta merkityksellisiin säädöksiin. Näitä ovat 
hallintolaki (434/2003), sähköisestä asioin-
nista viranomaistoiminnassa annettu laki 
(13/2003), kielilaki (423/2003) sekä viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annettu la-
ki (621/1999). 

Pykälän 2 momentin mukaan kalastusva-
kuutuslaitoksen palveluksessa olevaan henki-
löön sovellettaisiin rikosoikeudellista virka-
vastuuta koskevia säännöksiä tämän hoitaes-
sa kalastusvakuutustukeen liittyviä tehtäviä. 
Tehtäviä hoidettaessa aiheutettuun vahin-
koon sovellettaisiin, mitä vahingonkorvaus-
laissa (412/1974) säädetään. 

15 §. Kalastusvakuutuslaitoksen ohjaus ja 
valvonta. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 
viranomaisen toimivallasta valvoa kalastus-
vakuutuslaitoksen toimintaa sen hoitaessa 
julkista hallintotehtävää. Muilta osin valvon-
ta kuuluisi vakuutusyhdistyksiä ja vakuutus-
yhtiöitä valvovalle Finanssivalvonnalle.  

Pykälän 2 momentin mukaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksella olisi oikeus 
suorittaa tarkastuksia kalastusvakuutuslaitos-
ten valvomiseksi. Tarkastukset voisivat kos-
kea kaikkia tiloja ja tietoja, jotka ovat merki-
tyksellisiä hyväksynnän edellytysten ja va-
kuutustuen asianmukaisen hallinnon valvo-
miseksi. Tarkastusta ei kuitenkaan saisi suo-
rittaa pysyväisluonteiseen asumiseen tarkoi-
tetuissa tiloissa. 
 
4 luku Erinäiset säännökset 

16 §. Tuen saajan valvonta. Pykälässä sää-
dettäisiin tuen saajan valvonnasta. Julkisten 
varojen asianmukaisen käytön ja Euroopan 
unionin valtiontukisääntöjen noudattamisen 
varmistamiseksi on tarpeen säätää valvon-
nassa tarvittavasta toimivallasta. Elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksella olisi 
1 momentin mukaan oikeus suorittaa tarkas-
tus tuen saajan aluksella sekä tiloissa, joita 
käytetään kalastukseen liittyvän elinkeino-
toiminnan harjoittamiseen, vakuutustuen 
edellytysten ja määrän toteamiseksi tai val-
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vomiseksi. Tarkastuksissa voitaisiin todeta 
esimerkiksi vakuutuskohteiden arvoon ja 
kuntoon liittyviä seikkoja. Tarkastusta ei kui-
tenkaan saisi suorittaa. Tarkastusta ei saisi 
suorittaa pysyväisluonteiseen asumiseen käy-
tettävissä tiloissa. Voimassa olevassa kalas-
tusvakuutusyhdistyslaissa ei ole vastaavaa 
sääntelyä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin elin-
keino-, ympäristö- ja liikennekeskuksen oi-
keudesta saada tarkastuksen suorittamiseksi 
tarvittavat tiedot ja asiakirjat maksutta sekä 
ottaa vahinkotapahtumaa koskeva aineisto 
haltuunsa, jos tarkastuksen päämäärän saa-
vuttaminen tätä edellyttää. Aineisto tulisi pa-
lauttaa tuen saajalle viipymättä sen jälkeen 
kun tarkastuksen toteuttaminen ei enää edel-
lytä hallussapitoa. 

17 §. Tuen takaisinperintä. Pykälässä sää-
dettäisiin tuen takaisinperinnästä. Tuen välit-
tää kalastusvakuutuslaitos, joka hakee mak-
sua jälkikäteen viranomaiselta. Jos myö-
hemmin maksatuksen yhteydessä tai tuen 
saajan valvonnassa käy ilmi, ettei tuen saajal-
la ollut oikeutta tukeen jollakin lakiehdotuk-
sessa säädetyllä perusteella tai että tälle on 
maksettu liikaa tukea, tuki perittäisiin pykä-
län 1 momentin mukaan takaisin tuen saajal-
ta. Perintää ei siis kohdistettaisi kalastusva-
kuutuslaitokseen, vaan tuen saajaan. Tuki pe-
rittäisiin takaisin niissä tapauksissa, joissa tu-
en maksamisen jälkeen käy ilmi, että jokin 
lakiehdotuksen 6 §:ssä säädetyistä perusteista 
on olemassa kuten esimerkiksi lainvoimainen 
ratkaisu, jolla tuen saaja on tuomittu YKP:n 
sääntöjen rikkomisesta tai tuen saaja ei ole 
täyttänyt liikevaihtoa koskevaa vaatimusta 
viimeistään kolmantena vakuutussopimuksen 
tekemistä seuraavana tilikautena. Tuki on 
myös aina perittävä takaisin, jos Euroopan 
komissio tekee päätöksen, jonka nojalla jä-
senvaltion on perittävä takaisin sääntöjen 
vastaisesti maksettu valtiontuki. 

Takaisinperinnän tavoitteena on saattaa tu-
en saaja siihen taloudelliseen asemaan, jossa 
tämä oli ennen kuin hänelle maksettiin perus-
teetta tai liikaa tukea. Näin ollen 2 momen-
tissa ehdotetaan säädettäväksi velvollisuu-
desta suorittaa korkoa sille ajanjaksolle, jon-
ka tuki oli perusteetta tuen saajan hallinnas-
sa. Takaisinperittävälle määrälle olisi suori-
tettava korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momen-

tissa tarkoitettua vuotuista korkoa lisättynä 
kolmella prosenttiyksiköllä. Korkoa olisi 
suoritettava vakuutuskorvauksen maksupäi-
västä takaisinperittävän määrän takaisinmak-
suun saakka. Lakiehdotuksen 6 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetussa tapauksessa takaisin-
perittävälle määrälle ei kuitenkaan laskettaisi 
korkoa siltä ajalta, jonka rikkomusasian kä-
sittely viranomaisessa kestää. Esimerkiksi 
valituksen käsittely voi kestää eri oikeusas-
teissa jopa vuosia. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin viiväs-
tyskorosta. Jos takaisinperittävää määrää ei 
makseta viimeistään takaisinperintäpäätök-
sessä määrättynä eräpäivänä, sille olisi suori-
tettava vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 
§:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan 
mukaan. 

18 §. Takaisinperinnän menettelyt. Pykälän 
1 momentin mukaan takaisinperinnästä päät-
täisi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 
Takaisinperintäpäätöksellä vahvistettaisiin 
takaisinperittävä määrä, lakiehdotuksen 17 
§:n 2 momentissa tarkoitettu korko sekä nii-
den suorittamiselle asetettava eräpäivä. 

Pykälän 2 momentin mukaan takaisinperin-
tää koskeva päätös olisi tehtävä ilman aihee-
tonta viivytystä sen jälkeen, kun elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus sai tiedon ta-
kaisinperinnän perusteesta ja viimeistään 
kymmenen vuoden kuluttua vakuutuskorva-
uksen maksamisesta. Tämä perustuu siihen, 
että neuvoston asetuksen (EY) No 659/1999 
15 artiklan mukaan tuki voidaan periä takai-
sin, jos enintään 10 vuotta on kulunut tuen 
myöntämisestä. Tässä yhteydessä ratkaisevaa 
on tuen maksaminen, sillä erillistä tuen 
myöntämistä koskevaa päätöstä ei tehdä. 

Täytäntöönpanosta vastaisi 3 momentin 
mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus. Takaisinperintäpäätös saataisiin pan-
na ulosottotoimin täytäntöön sen jälkeen, kun 
päätös on saanut lainvoiman. Päätöksen täy-
täntöönpanoon sovellettaisiin ulosottokaaren 
säännöksiä. 

19 §. Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus. Voimassa olevan lain-
säädännön mukaan vakuutustukijärjestel-
mään liittyviä tehtäviä hoitaa maa- ja metsä-
talousministeriö. Kysymyksessä on toimeen-
panotehtävä, jotka nykyisin on vastaavien tu-
kijärjestelmien osalta siirretty valtion alue-
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hallinnon tehtäväksi ministeriöiden keskitty-
essä ydintehtäviinsä eli poliittisen päätöksen-
teon valmisteluun ja toimeenpanoon lainsää-
dännön valmistelun kautta. Pykälässä säädet-
täisiin Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen toimivallasta hoitaa 
laissa säädettyjä tehtäviä. Se soveltuu sijain-
tinsa ja kalastusta koskevan asiantuntemuk-
sensa puolesta hoitamaan vakuutustukijärjes-
telmään liittyviä tehtäviä. Lisäksi Pohjan-
maan ELY-keskuksella on olemassa hyvät 
valmiudet palvella asiakkaitaan molemmilla 
virallisilla kielillä. Merkittävää julkisen val-
lan käyttöä koskevat tehtävät kuten tuensaa-
jien valvonta ja tukien takaisinperintä sekä 
oikaisuvaatimusten käsittely hoidettaisiin vi-
ranomaisen toimesta. 

Suomen merialueen rannikko on kuitenkin 
maantieteellisesti laaja alue. Näin ollen pykä-
lässä säädettäisiin muille elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskuksille, joiden toimialue 
rajautuu Suomen merialueen rannikkoon, 
velvollisuus antaa virka-apua toimialueel-
laan. Virka-apu koskisi erityisesti paikan 
päällä tehtäviä tarkastuksia kuten lakiehdo-
tuksen 11 §:n 3 momentissa tarkoitettujen 
vahinkotapahtumien toteamiseksi tehtäviä 
tarkastuksia sekä tuen saajiin kohdistuvia la-
kiehdotuksen 16 §:ssä tarkoitettuja tarkastuk-
sia. Vahinkotapahtumien tarkastus on ensisi-
jaisesti kalastusvakuutuslaitosten tehtävä, jo-
ten virka-apupyyntöjä arvioidaan tehtävän 
vain poikkeustapauksissa. Kalastusvakuutus-
laitokset voivat käyttää vahinkojen tarkastuk-
sissa apunaan myös muita puolueettomia asi-
antuntijoita, kuten Liikenteen turvallisuusvi-
rasto Trafin edustajia. 

20 §. Muutoksenhaku. Kalastusvakuutuslai-
toksen 12 §:ssä tarkoitettuun päätökseen ei 
saisi 1 momentin mukaan hakea muutosta va-
littamalla. Vakuutuksen ottaja voisi sen si-
jaan tehdä päätöksestä oikaisuvaatimuksen 
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukselle. Oikaisuvaatimus olisi tehtävä 
kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. Vakuutuskorvausta koske-
va oikaisuvaatimusasia on käsiteltävä viipy-
mättä. Oikaisuvaatimuksen käsittelyssä so-
velletaan hallintolakia (434/2003). Jos samaa 
vahinkotapahtumaa koskeva asia on vireillä 
muussa valituselimessä tai tuomioistuimessa, 
oikaisuvaatimuksen käsittely olisi keskeytet-

tävä kunnes edellä tarkoitettu asia on ratkais-
tu. Näin sen vuoksi, että oikeus tukeen syn-
tyy vain silloin ja siltä osin kuin vahingon 
perusteella voidaan maksaa vakuutussopi-
mukseen perustuvaa vakuutuskorvausta.  

Pykälän 2 momentissa rajattaisiin oi-
kaisuvaatimuksen alaan kuuluvia seikkoja si-
ten, että päätöksessä voidaan ottaa kantaa ai-
noastaan lakiehdotuksen 4—6 §:ssä säädet-
tyihin edellytyksiin. Päätöksessä ei otettaisi 
kantaa vahingon korvattavuuteen vakuutus-
sopimusehtojen perusteella eikä muihin ka-
lastusvakuutuslaitoksen sopimukseen perus-
tuviin velvollisuuksiin. Päätös annettaisiin 
tiedoksi hakijalle ja asianomaiselle kalastus-
vakuutuslaitokselle. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin mah-
dollisuudesta valittaa oikaisuvaatimusta kos-
kevasta päätöksestä, kalastusvakuutuslaitok-
sen hyväksymistä tai hyväksynnän peruutta-
mista koskevasta päätöksestä sekä takaisin-
perintäpäätöksestä. Edellä mainittuihin pää-
töksiin voisi hakea muutosta valittamalla si-
ten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) 
säädetään. Käytännössä valitus tehtäisiin hal-
linto-oikeuteen ja sen päätöksestä voi edel-
leen valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, 
jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitus-
luvan. 

Valitus ei estäisi kalastusvakuutuslaitoksen 
hyväksynnän peruuttamista koskevan pää-
töksen täytäntöönpanoa. Hyväksynnän pe-
ruuttaminen on äärimmäinen toimenpide jul-
kisten varojen asianmukaisen käytön turvaa-
miseksi, ja siihen ryhdytään sen jälkeen kun 
kalastusvakuutuslaitos ei ole käyttänyt tilai-
suutta virheen poistamiseen tai laiminlyönnin 
korjaamiseen. Jos kalastusvakuutuslaitos 
maksaa vakuutustukea virheellisin perustein, 
tämä johtaa tuen takaisinperintöihin. Jos tu-
kea maksettaessa on toimittu Euroopan unio-
nin valtiontukisääntöjen vastaisesti, takaisin-
perinnät joudutaan suorittamaan riippumatta 
siitä, oliko tuen saaja myötävaikuttanut vir-
heeseen. Päätöksen välitön täytäntöön-
panokelpoisuus turvaa myös tuen saajien 
asemaa. 
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5 luku Voimaantulo- ja siirtymä-
säännökset 

21 §. Voimaantulo. Lakiehdotuksen on tar-
koitus tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 
2013. Sen soveltaminen tuen myöntämiseen 
ja maksamiseen tapahtuisi kuitenkin 1 mo-
mentin mukaan 1 päivästä tammikuuta 2014 
alkaen. Näin on tarpeen menetellä riittävän 
siirtymäajan järjestämiseksi, jotta kalastus-
vakuutuslaitosten hyväksyntä, vakuutusso-
pimusehtojen laadinta ja tuen hallinnoinnissa 
tarvittavat muut seikat voidaan hoitaa.  

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi kumoamissäännös. Ehdotetulla lailla 
kumottaisiin kalastusvakuutusyhdistyslaki 
siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.  

22 §. Aikaisemman lain mukaisia vakuutus-
sopimuksia ja niihin perustuvia avustuksia 
koskevat siirtymäsäännökset. Pykälässä sää-
dettäisiin vakuutussopimuksia koskevista 
siirtymäjärjestelyistä. Ennen ehdotetun lain 
voimaantuloa tehtyihin vakuutussopimuksiin 
sekä avustukseen sovellettaisiin lakiehdotuk-
sen voimaan tullessa voimassa olleita sään-
nöksiä. Nämä vakuutussopimukset olisi irti-
sanottava päättymään viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2013. 

Pykälän 2 momentin mukaan ehdotetun 
lain voimaan tultua kalastusvakuutusyhdistys 
voisi edelleen tehdä vakuutussopimuksia ka-
lastusvakuutusyhdistyslaissa säädetyillä edel-
lytyksillä siten, että sopimuksen voimassa 
olo päättyisi viimeistään 31 päivänä joulu-
kuuta 2013. Näin taataan ammattikalastajien 
vakuutusturva siirtymäaikana. Kalastusva-
kuutusyhdistyksille voitaisiin maksaa kalas-
tusvakuutuslaissa tarkoitettua avustusta, jos 
vahinko on tapahtunut sopimuksen voimassa 
ollessa ja tuen edellytykset täyttyvät. 

23 §. Valtionapurahastoa koskevat siirty-
mäjärjestelyt. Pykälässä säädettäisiin pää-
oma-avustuksella perustetun valtionapura-
haston ja sen tuottoon liittyvistä siirtymäjär-
jestelyistä. Kalastusvakuutusyhdistyslain 
13 §:ssä tarkoitetun valtionapurahaston pa-
lauttamiseen sovellettaisiin 1 momentin mu-
kaan ehdotetun lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä. Jos kalastusvakuu-
tusyhdistyslaissa tarkoitettua toimintaa har-
joittanut vakuutusyhdistys hyväksyttäisiin 
kalastusvakuutuslaitokseksi, valtionapurahas-

ton hallinnointiin sovellettaisiin jatkossakin 
kalastusvakuutusyhdistyslain 13 §:n sään-
nöksiä. Samoin siinä tilanteessa, että kaksi tai 
useampia kalastusvakuutusyhdistyksiä fuusi-
oituisi, sijaan tullut vakuutusyhdistys saisi pi-
tää valtionapurahaston edellyttäen, että se 
hyväksyttäisiin toimimaan kalastusvakuutus-
laitoksena. Vastaavaa sääntöä sovellettaisiin, 
jos kalastusvakuutusyhdistys muutetaan kes-
kinäiseksi vakuutusyhtiöksi, joka hyväksy-
tään toimimaan kalastusvakuutuslaitoksena. 
Myös siinä tapauksessa, että kalastusvakuu-
tusyhdistys luovuttaa vakuutuskantansa toi-
selle vakuutusyhdistykselle tai vakuutusyhti-
ölle, joka hyväksytään toimimaan kalastus-
vakuutuslaitoksena, valtionapurahasto siirtyy 
vastaanottavalle toimijalle. 

Pykälän 2 momentin mukaan rahastosta 
saatua tuottoa ei kuitenkaan saisi 1 päivästä 
tammikuuta 2014 lähtien käyttää vakuutus-
yhdistyksen toiminnan rahoittamiseen. Tuot-
to, joka kertyisi mainitun päivän jälkeen, oli-
si tilitettävä vuosittain valtiolle siltä osin kuin 
sitä ei käytettäisi kaikkien kalastusvakuutus-
laitosten henkilökunnalle tai luottamushenki-
löille avoimeen koulutukseen, joka koskee 
lakiehdotuksessa tarkoitettujen tehtävien hoi-
tamista. Myös muiden kalastusvakuutuslai-
tosten henkilökunnalla tai luottamushenki-
löillä tulisi olla pääsy koulutukseen, jotta taa-
taan julkisten varojen käytöstä saatavien hyö-
tyjen jakautuminen kaikille kalastusvakuu-
tustoimintaa harjoittaville. Vastaavasti tuot-
toa saisi käyttää sellaiseen vakuutuksenotta-
jille suunnattuun tiedotus- ja koulutustoimin-
taan, joka koskee vakuutustukea ja joka on 
avointa kaikille riippumatta siitä, onko niillä 
voimassa olevaa vakuutussopimusta toimin-
nan harjoittajan kanssa. 

Lisäksi tuottoa saisi käyttää kalastusvakuu-
tuslaitokselle säädettävän tehtävän hoitami-
sesta aiheutuviin kustannuksiin, joita ovat la-
kiehdotuksen 13 §:ssä tarkoitettujen maksu-
hakemusten tekemisestä aiheutuvat hallinnol-
liset kustannukset henkilökunnan palkkakus-
tannuksia tai luottamushenkilöiden palkkioita 
lukuun ottamatta sekä elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen avustaminen tuen saajan 
tai vahinkotapahtumien tarkastuksessa. 

Pykälän 2 momentin mukaan kalastusva-
kuutuslaitoksen lopettaessa toimintansa tai 
sen hyväksynnän tultua peruutetuksi yhdis-
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tyksen olisi palautettava ennen toiminnan lo-
pettamista tai viimeistään kuuden kuukauden 
kuluessa hyväksynnän peruuttamisesta valti-
onapurahaston arvo valtiolle sekä edellä tar-
koitettu tuotto. 
 
2  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset  

Esityksessä ehdotetaan valtioneuvostolle 
eräitä asetuksenantovaltuuksia. Valtuuksien 
käyttöä rajoittaisivat perustuslain 80 §:n 1 
momentti ja lakiehdotuksen säännökset. Ky-
symys on pääosin aluksia, pyyntivälineitä ja 
kulku- sekä kuljetusvälineitä koskevista tek-
nisluonteisista yksityiskohdista. Lakiehdo-
tuksen 5 §:n 2 momentin mukaan valtioneu-
vosto voisi antaa tarkempia säännöksiä va-
hingoista ja pyyntivälineistä, jotka kuuluvat 
vakuutustuen piiriin. Pyydysten tekninen 
määrittely tapahtuu luontevammin asetuksen 
kuin lain tasolla. Lisäksi valtioneuvoston ase-
tuksella voitaisiin tarkemmin määritellä ka-
lastustapahtuman sekä pyyntimatkan alkami-
nen ja päättyminen sekä vahingon aiheutta-
neet luonnonolosuhteet. Myös näiltä osin ky-
symys on sellaisten yksityiskohtien määritte-
lystä, joka tapahtuu luontevammin asetuksen 
tasolla. 

Lakiehdotuksen 7 §:n 3 momentissa ehdo-
tetaan valtioneuvostolle valtuutta antaa tar-
kempia säädöksiä erityisen arvokkaina pidet-
tävistä pyyntivälineistä. Kysymys on korke-
amman tuen piiriin kuuluvista pyydyksistä ja 
kuljetusvälineistä. Näitä ovat muun muassa 
isorysä, nuotta ja trooli sekä eräät kalan kul-
jetuksessa käytettävät välineet. 

Lakiehdotuksen 9 §:n 5 momentin mukaan 
valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin sel-
laisten vakuutuskohteiden kunnosta, jotka on 
otettava vakuutuksen piiriin. Asetuksella voi-
taisiin tarvittaessa määritellä erilaisten va-
kuutuskohteiden, kuten alusten ja pyydysten, 
kuntoa ja käyttökelpoisuutta koskevat arvi-
ointikriteerit. Alusten osalta lakiin sisältyy 
vaatimus katsastustodistuksen esittämisestä. 
Siltä osin kuin lainsäädäntö ei edellytä aluk-
sen katsastamista, olisi esitettävä muu selvi-
tys vakuutuskohteen kunnosta. Esimerkiksi 
sarjavalmisteiden aluksen osalta riittäisi sel-
vitys tyyppihyväksynnästä. Valtioneuvoston 
asetuksella voitaisiin säätää tarkemmin myös 

samaan pyydyslajiin kuuluvista kalastusväli-
neistä, jos käytännössä ilmenee epäselvyyttä, 
mitkä kalastusvälineet katsotaan samaan 
pyydyslajiin kuuluviksi. Valtuutta on tarkoi-
tus käyttää ainoastaan siinä tapauksessa, että 
tuen edellytysten yhtenäinen soveltaminen 
tätä edellyttää. 

Lakiehdotuksen 13 §:n 3 momentissa ehdo-
tetaan säädettäväksi valtuudesta antaa valtio-
neuvoston asetuksella tarkempia säännöksiä 
korvauksen maksamisessa ja hakemisessa 
noudatettavasta menettelystä. Kysymys olisi 
lähinnä hakumenettelyn teknisistä yksityis-
kohdista kuten maksun hakemiselle ja mak-
samiselle asetettavasta määräajasta sekä 
maksua varten vaadittavien selvitysten esi-
tystavasta. 
 
3  Voimaantulo 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan vuoden 2013 alusta. Siihen sisältyviä 
tukea koskevia säännöksiä sovellettaisiin kui-
tenkin vuoden 2014 alusta riittävän siirtymä-
ajan turvaamiseksi. Myös kalastusvakuutus-
yhdistyksille myönnetystä pääoma-
avustuksesta muodostuvan valtionapurahas-
ton tuottoa koskevia muutoksia sovellettai-
siin 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen.  
 
4  Suhde perustuslaki in ja  säätä-

misjärjestys  

Esitykseen sisältyy eräitä perustuslain nä-
kökulmasta merkityksellisiä muutoksia voi-
massa olevaan vakuutustukea koskevaan 
lainsäädäntöön verrattuna. Lakiehdotuksessa 
säädettäisiin kalastusvakuutusyhdistyksille 
myönnettävän avustuksen sijaan kaupalliselle 
kalastajalle myönnettävästä tuesta. Tuki 
maksettaisiin kaupallisille kalastajille edel-
leen osana vakuutussopimukseen perustuvaa 
vahingonkorvausta. Tuen myöntämisen edel-
lytysten tutkiminen tapahtuu käytännössä sii-
nä vaiheessa, kun hyväksytty kalastusvakuu-
tuslaitos tekee vakuutussopimuksen kalasta-
jan kanssa. Oikeus saada tukea lakiehdotuk-
sessa säädettävät edellytykset täyttävän va-
hingon johdosta syntyy ilman erillistä hake-
musta, kun kalastusvakuutuslaitos tekee va-
kuutussopimuksen tuensaajan kanssa. Tuen 
maksamisen edellytykset puolestaan tutki-
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taan osana vakuutuskorvauksen maksamista. 
Tällöin tuensaaja hakee vakuutuskorvausta ja 
siinä yhteydessä myös tukea. 

Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan 
yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perus-
teista on säädettävä lailla. Lakiehdotukseen 
sisältyisivät näin ollen tuen myöntämisen ja 
maksamisen edellytyksiä koskevat säännök-
set. Voimassa oleva lainsäädäntö ei sisällä 
säännöksiä kalastajaan kohdistettavasta tuen 
takaisinperinnästä. Euroopan unionin valtion-
tukea koskeva lainsäädäntö kuitenkin edellyt-
tää, että sääntöjenvastainen valtiontuki on 
voitava periä takaisin yritykseltä korkoineen, 
ja siten valtion on saatettava yritys siihen ti-
lanteeseen, jossa se olisi ollut ilman sääntö-
jenvastaista tukea. Julkisten varojen käyttöä 
tulee valvoa ja mahdolliset väärinkäytökset 
tulee oikaista, jos tukea on maksettu liikaa tai 
perusteetta. Lakiehdotukseen sisältyisivät 
säännökset tuen takaisinperinnästä sekä tuen 
saajan valvonnasta. Ainoastaan kalastukseen, 
pyydyksiin tai aluksiin taikka hakumenette-
lyyn liittyvistä teknisistä yksityiskohdista eh-
dotetaan säädettäväksi valtioneuvoston ase-
tuksella. 

Toinen esityksen kannalta merkityksellinen 
säännös sisältyy perustuslain 124 §:ään, jossa 
säädetään hallintotehtävän siirtämisestä 
muulle kuin viranomaiselle. Tehtävä voidaan 
siirtää muulle kuin viranomaiselle, jos siir-
täminen on tarkoituksenmukaista tehtävän 
hoitamisen kannalta, eikä vaaranna oikeus-
turvaa, perusoikeuksia tai muita hyvän hal-
linnon vaatimuksia. Lakiehdotuksessa sää-
dettäisiin vakuutustoimintaa harjoittavien 
toimijoiden hyväksymisestä toimimaan tukea 
välittävänä kalastusvakuutuslaitoksena sekä 
näiden toimijoiden ohjauksesta ja valvonnas-
ta. Laissa säädettäisiin kalastusvakuutuslai-
toksen tehtävien hoitamisesta vastaavien 
henkilöiden virkavastuusta sekä vahingon-
korvausoikeudellisesta vastuusta. Yleishal-
linto-oikeudellisia säännöksiä hallintolakia 
(434/2003), kielilakia (423/2003) ja viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annettua 
lakia (621/1999) sovellettaisiin toimijoihin 
niiden hoitaessa hallintotehtäviä. 

Lakiehdotukseen ei sisälly tuen myöntä-
mismenettelyä koskevia säännöksiä. Tuki 
myönnetään ilman erillistä hakemusta. Tuki-
järjestelmän piiriin pääsee, jos kalastusva-

kuutuslaitos tekee vakuutussopimuksen. Täl-
löin kalastusvakuutuslaitoksen olisi lakiehdo-
tuksen 13 §:n mukaan annettava hakijan 
pyynnöstä kirjallinen päätös vakuutussopi-
muksen lisäksi. Lakiehdotuksen 9 §:n mu-
kaan kalastusvakuutuslaitoksen olisi tehtävä 
vakuutussopimus jokaisen säädetyt edelly-
tykset täyttävän vakuutuksen hakijan kanssa. 
Sopimuksen olisi katettava kaikki vahinkota-
pahtumat, joiden perusteella voidaan lakieh-
dotuksen 5 §:n mukaan myöntää tukea, ja tu-
en saajan kaikki käyttökelpoiset samaan 
pyydyslajiin kuuluvat pyydykset. Ainoastaan 
olennainen sopimusrikkomus tai tuen ehtojen 
rikkominen, joka on johtanut vakuutussopi-
muksen irtisanomiseen, voi johtaa vakuutus-
sopimuksen epäämiseen. Käytännössä nämä 
säännökset eivät jätä kalastusvakuutusyhdis-
tykselle harkintavaltaa sen suhteen, tekeekö 
se sopimuksen. Jos sopimuksen tekemisestä 
kieltäydytään, hakijalle on pyynnöstä annet-
tava kirjallinen päätös. Myös sopimuksen 
kesto määriteltäisiin laissa. Oikeus tukeen 
syntyy kuitenkin vasta kun on tapahtunut va-
hinko, jonka perusteella hakija on oikeutettu 
vakuutuskorvaukseen. Tällöin olisi aina teh-
tävä kirjallinen päätös. Lakiehdotukseen si-
sältyvät myös säännökset vakuutuksen haki-
jan oikeudesta vaatia oikaisua viranomaisel-
ta, jos kalastusvakuutuslaitos kieltäytyy te-
kemästä tämän kanssa vakuutussopimusta. 
Samoin tuen saajalla olisi oikeus tehdä oi-
kaisuvaatimus, mikäli vakuutuskorvaus ja 
sen osana vakuutustuki evätään sillä perus-
teella, ettei tuen saaja ole oikeutettu vakuu-
tustukeen. Muutoksenhakua koskevilla sään-
nöksillä on merkitystä perustuslain 21 §:ssä 
suojattujen oikeusturvan takeiden toteutumi-
sen kannalta. 

Lakiehdotuksessa kalastusvakuutuslaitok-
sille ehdotettavat tehtävät eivät sisällä mer-
kittävää julkisen vallan käyttöä kuten itse-
näistä, vakuutussopimuksesta riippumatonta 
tuen ehtojen tarkastusoikeutta. Kuitenkin ka-
lastusvakuutuslaitokset ottaisivat vastaan va-
hinkotapauksia koskevat selvitykset ja tarvit-
taessa tarkastaisivat vahingot kuten yleensä 
vakuutustoimintaa harjoittavat toimivat en-
nen vakuutuskorvauksen maksamista. Siltä 
osin kuin vahingon tapahtumisen, määrän ja 
olosuhteiden selvittäminen liittyy tuen mak-
samisen edellytysten selvittämiseen, kalas-
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tusvakuutuslaitokset suorittavat tarkastustoi-
mintaa. Oikeus tarkastaa vahinko kuuluu niil-
le joka tapauksessa vakuutussopimusten eh-
tojen mukaan, eikä tätä oikeutta voida täysin 
erottaa vakuutustuen edellytysten selvittämi-
sestä, sillä oikeus vakuutustukeen syntyy, jos 
tuen saajalla on oikeus vakuutuskorvaukseen. 
Jos vahingon määrä ylittää 50 000 euroa, vi-
ranomaiselle on ilmoitettava ennen vakuu-
tuskorvauksen maksamista ja tälle on varat-
tava mahdollisuus tarkastaa vahinko. Tällöin 
kalastusvakuutuslaitos on velvollinen avus-
tamaan viranomaista. 

Varsinainen tuen maksamisen jälkeen ta-
pahtuva tuen saajan valvonta kuuluisi viran-
omaiselle samoin kuin valvonnasta mahdolli-
sesti seuraava takaisinperintä. Lakiehdotuk-
seen sisältyy säännös, jonka mukaan viran-
omaisen tarkastusoikeus koskee tuen myön-
tämiseen ja maksamiseen liittyvien edellytys-
ten ja tuen määrän valvontaa ja toteamista. 
Tämä oikeus koskee myös vahinkotapahtu-
man toteamista ennen vakuutustuen maksa-
mista vakuutuskorvauksen osana.  Tarkastus 
saataisiin suorittaa tuen saajan aluksella sekä 
tiloissa, joita käytetään kalastukseen liittyvän 
elinkeinotoiminnan harjoittamiseen. Tarkas-
tusta ei kuitenkaan saisi suorittaa pysyväis-
luonteiseen asumiseen käytettävissä tiloissa 
(PeVL 18/2006 vp.). Erityisesti kulkuväli-
neissä olevien asuintilojen on valiokunnan 
käytännössä katsottu jäävän kotirauhan 

eräänlaiselle reuna-alueelle (PeVL 8/1994 
vp). Aluksia käytetään sekä liikkumiseen että 
asumiseen, ja tämän on katsottu olevan val-
tiosääntöoikeudelliselta kannalta huomionar-
voinen seikka. Näin ollen valiokunta ei pitä-
nyt aluksissa olevien, yksinomaan asuintiloi-
na käytettävien osien rajaamista tarkastus-
toimivallan ulkopuolelle valtiosääntöoikeu-
dellisesti ongelmallisena, kun kysymys oli 
alusten turvatarkastuksista (PeVL 16/2004 
vp.). 

Esityksessä ehdotetaan julkisen vallan 
käyttöä sisältävän tehtävän siirtämistä muulle 
kuin viranomaiselle. Kalastusvakuutuslaitok-
seksi hyväksyttävät toimijat tarkastavat va-
hinkotapahtumia osana tavanomaiseen va-
kuutustoimintaan kuuluvaa vakuutuskorva-
uksen maksamisen edellytysten tutkimista. 
Samalla ne tarkastavat myös tuen myöntämi-
sen edellytyksiä siltä osin kuin oikeus vakuu-
tuskorvaukseen on tuen maksamisen edelly-
tys. On jossain määrin tulkinnanvaraista, si-
sältääkö tehtävä merkittävää julkisen vallan 
käyttöä, jota ei perustuslain 124 §:n tulkinta-
käytännön valossa saa siirtää muulle kuin vi-
ranomaiselle. Tästä syystä pidetään tarpeelli-
sena, että säätämisjärjestyksestä hankitaan 
perustuslakivaliokunnan lausunto. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 
 

Laki 

kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta 

Helsingissä     päivänä     kuuta 20   . 

————— 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 luku 

Yleiset säännökset  

1 §  

Tavoite 

Lain tavoitteena on edistää kalastuselinkei-
non harjoittamista Suomen aluevesien ja ta-
lousvyöhykkeen erityisissä olosuhteissa. 
 

2 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan kalastusvälineille se-
kä rannikkokalastukseen käytettäville aluk-
sille aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseen 
valtion varoista maksettavaan tukeen. 
 

3 § 

Kaupallisen kalastajan määritelmä 

Tässä laissa kaupallisella kalastajalla tar-
koitetaan luonnollista henkilöä tai yhteisöä, 
jonka itse pyytämän kalan tai siitä jalostettu-
jen kalatuotteiden myynnistä kertynyt, 4 
§:ssä tarkoitetun vakuutussopimuksen teke-
mistä välittömästi edeltäneen kolmen tilikau-
den liikevaihdon keskiarvo ylittää arvon-
lisäverolain (1501/1993) 3 §:n 1 momentissa 
säädetyn määrän, taikka joka on yhtiömiehe-
nä tai osakkaana edellä tarkoitetussa yhtei-
sössä. 

Kaupallisena kalastajana pidetään myös 
luonnollista henkilöä tai yhteisöä, joka on 

ryhtynyt tai ryhtyy vakuutussopimuksen te-
kovuonna tai tätä edeltävänä vuonna harjoit-
tamaan kaupallista kalastusta ja joka esittää 
suunnitelman siitä, miten kalan tai siitä jalos-
tettujen kalatuotteiden myynnistä kertyvä lii-
kevaihto ylittää arvonlisäverolain 3 §:n 1 
momentissa säädetyn määrän viimeistään 
kolmantena tilikautena vakuutussopimuksen 
tekemisestä. 
 
 
 

2 luku 

Vakuutustuen edellytykset  

4 § 

Vakuutustuen saajaa koskevat edellytykset 

Vakuutustukea myönnetään ilman erillistä 
hakemusta sellaiselle kaupalliselle kalastajal-
le, joka on tehnyt vakuutussopimuksen hy-
väksytyn kalastusvakuutuslaitoksen kanssa. 
Edellytyksenä on, että kaupallinen kalastaja 
on merkitty kalastusaluksen haltijaksi tai 
omistajaksi merellä toimivien kalastus- ja ve-
siviljelyalusten rekisteröinnistä annetussa 
laissa (690/2010) tarkoitettuun rekisteriin, 
jäljempänä kalastusalusrekisteri. Jos kysees-
sä on luonnollinen henkilö, tämän tulee olla 
rekisteröitynyt ammattikalastajaksi. 

Vakuutustuen maksamisen edellytyksenä 
on, että tuen saaja on oikeutettu vakuutus-
korvaukseen 1 momentissa tarkoitetun va-
kuutussopimuksen perusteella. Vakuutustuki 
maksetaan tuen saajalle osana kalastusvakuu-
tuslaitoksen suorittamaa vakuutuskorvausta. 
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Vakuutussopimusta koskevista edellytyk-
sistä, kalastusvakuutuslaitosten hyväksymi-
sestä ja korvauksen hakemisesta valtiolta 
säädetään 3 luvussa. 
 
 

5 § 

Vahinkotapahtumaa koskevat edellytykset 

Vakuutustukea maksetaan sellaisen vahin-
gon perusteella, joka on syntynyt voimak-
kaan myrskyn, karikkoisen rannikon, lumi- 
tai jääolosuhteiden taikka hylkeiden tai me-
rimetsojen aiheuttamana: 

1) Suomen aluevesillä tai talousvyöhyk-
keellä; 

2) kalastusalusrekisteriin merkityillä aluk-
silla käytettäville pyyntivälineille, kalas-
tusalusrekisterissä rannikkoalusten ryhmään 
merkityille aluksille taikka talvikalastuksessa 
käytettäville pyynti-, kulku- ja kuljetusväli-
neille; 

3) satamassa, ankkurissa, telakalla, kalas-
tustapahtuman aikana, pyynti- tai kalankulje-
tusmatkalla taikka ihmishenkiä pelastettaes-
sa. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä vakuutustuen piiriin 
kuuluvista vahingoista, pyyntivälineistä, ka-
lastustapahtumista ja pyyntimatkoista sekä 
vahingon aiheuttaneista luonnonolosuhteista. 
 
 

6 § 

Tuen epääminen 

Vakuutustukea ei makseta, jos tuen saaja 
on lainvoimaisella ratkaisulla tuomittu sak-
ko- tai vankeusrangaistukseen Euroopan 
unionin yhteisen kalastuspolitiikan toimeen-
panoa koskevan Euroopan unionin tai kansal-
lisen lainsäädännön rikkomisesta. Oikeutta 
tukeen ei ole sellaisten vahinkojen perusteel-
la, jotka ovat syntyneet sen kalenterivuoden 
aikana, jona rikkomus on tapahtunut. 

Vakuutustukea ei makseta, jos tuen saaja: 
1) on aiheuttanut tahallisesti vahinkotapah-

tuman tai huolimattomuudellaan olennaisesti 
myötävaikuttanut sen syntyyn; 

2) on vaikuttanut vahingon suuruuteen lai-
minlyömällä vakuutuskohteen pelastustyöt 
tai käyttämällä vakuutuksen kohteena olevaa 
alusta tai pyyntivälinettä sen tavanomaisesta 
käyttötarkoituksesta tai -tavasta poikkeavalla 
tavalla; 

3) ei ole täyttänyt 3 §:n 2 momentissa tar-
koitettua liikevaihtoa koskevaa edellytystä. 
 
 
 

7 § 

Vakuutustuen määrä  

Vakuutustukea maksetaan määrä, joka vas-
taa 40 prosenttia vahingon todellisesta suu-
ruudesta. Jos vahinko on aiheutunut rannik-
koalukselle tai veneelle taikka erityisen ar-
vokkaalle pyyntivälineelle, tukea maksetaan 
kuitenkin määrä, joka vastaa 90 prosenttia 
vahingon todellisesta suuruudesta. Vakuutus-
tukea ei makseta siltä osin kuin kalastusva-
kuutuslaitoksen on mahdollista saada takau-
tumisoikeuden perusteella korvausta kol-
mannelta taholta. Jos vakuutuskorvausta 
alennetaan vakuutussopimuksen ehdoissa 
määrätyllä perusteella, tukea maksetaan kui-
tenkin enintään edellä mainittu osuus alenne-
tun vakuutuskorvauksen määrästä. Jos va-
kuutuskorvaus evätään kokonaisuudessaan 
vakuutustuen saajan toiminnasta johtuvalla 
perusteella, tukea ei makseta. 

Vakuutustukea ei makseta, jos sen määrä 
vahinkotapahtumaa kohden olisi enintään 
100 euroa. Tätä määrää laskettaessa vahinko-
tapahtumana pidetään kaikkia saman kalas-
tustapahtuman, pyyntimatkan, kalankulje-
tusmatkan tai pelastustehtävän aikana aiheu-
tuneita vahinkoja. Jos vahingon tapahtuma-
hetkeä on mahdotonta todentaa, vahinkota-
pahtumana pidetään saman kalastustapahtu-
man, pyyntimatkan, kalankuljetusmatkan tai 
pelastustehtävän aikana todettuja vahinkoja. 
Jos kysymys on verkoille aiheutuneista va-
hingoista, edellä tarkoitettua määrää lasketta-
essa otetaan kuitenkin huomioon yhden ka-
lenterivuoden aikana tapahtuneet vahingot. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin erityisen arvokkaina pidettävistä 
pyyntivälineistä. 
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8 § 

Selvitys vahinkotapahtumasta 

Vakuutustuen saaja on velvollinen esittä-
mään selvityksen vahingon olosuhteista, 
määrästä ja muista vahinkotapahtumaan liit-
tyvistä tuen maksamisen edellytyksistä. Sel-
vitys on esitettävä ilman aiheetonta viivytys-
tä. 

Selvitys toimitetaan kalastusvakuutuslai-
tokselle, joka on velvollinen säilyttämään 
vahinkotapahtumaa koskevat tiedot ja asia-
kirjat 10 vuotta vakuutuskorvauksen maksa-
misesta. 
 
 

3 luku 

Kalastusvakuutuslaitosta koskevat vaati-
mukset 

9 § 

Vakuutussopimusta koskevat edellytykset 

Tässä laissa tarkoitettuun vakuutussopi-
mukseen sovelletaan vakuutussopimuslakia 
(543/1994), jollei jäljempänä toisin säädetä. 
Kalastusvakuutuslaitoksen on hyväksyttävä 
vakuutuksenottajaksi jokainen tässä laissa 
säädetyt vakuutustuen saajaa koskevat edel-
lytykset täyttävä taho. Vakuutuslaitos voi 
kieltäytyä sopimuksen tekemisestä, jos tuen 
saaja on olennaisesti rikkonut vakuutustuen 
tai vakuutussopimuksen ehtoja kahden edel-
tävän kalenterivuoden aikana siten, että so-
pimus on irtisanottu, tai muutoin on perustel-
tua syytä epäillä, ettei tuen saaja täytä vakuu-
tussopimuksesta aiheutuvia velvoitteitaan. 

Vakuutuksen on katettava kaikki 5 §:ssä 
säädetyt edellytykset täyttävät vahinkotapah-
tumat sekä vakuutuksenottajan käyttökelpoi-
set samaan pyydyslajiin kuuluvat kalastusvä-
lineet ja rannikkoalukset niiden täydestä ar-
vosta. Jos vakuutusta haetaan rannikkoaluk-
selle, edellytyksenä on, että alus on katsastet-
tu, tai jos aluksen kokonaispituus on alle 10 
metriä, muu luotettava selvitys aluksen kun-
nosta. 

Tuen saajalta perittävän vakuutusmaksun 
tulee olla kohtuullinen. Kalastusvakuutuslai-

toksen on vakuutusmaksuja määritellessään 
otettava huomioon tuen hallinnointiin liitty-
vät välttämättömät kustannukset sekä tuen 
määrään perustuva kalastusvakuutuslaitoksen 
riskin aleneminen.  

Vakuutussopimus on voimassa kalenteri-
vuoden kerrallaan. Sopimuksen voimassaolo 
jatkuu ilman toimenpiteitä, jollei kumpikaan 
osapuoli irtisano sopimusta viimeistään 15 
päivänä joulukuuta. Sopimus on irtisanotta-
va, jos vakuutustuen ehtojen muuttaminen tai 
kalastusvakuutuslaitoksen hyväksynnän pe-
ruuttaminen edellyttää vakuutussopimuksen 
päättämistä.  

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä samaan pyydyslajiin 
kuuluvista kalastusvälineistä sekä sellaisten 
vakuutuskohteiden kunnosta, jotka on otetta-
va vakuutuksen piiriin. 
 
 

10 § 

Kalastusvakuutuslaitoksen hyväksyminen  

Kalastusvakuutuslaitokseksi voidaan hy-
väksyä sellainen vakuutusyhdistyslaissa 
(1250/1987) tarkoitettu vakuutusyhdistys tai 
vakuutusyhtiölaissa (521/2008) tarkoitettu 
vakuutusyhtiö taikka ulkomaisista vakuutus-
yhtiöistä annetussa laissa (398/1995) tarkoi-
tettu ulkomaisen vakuutusyhtiön Suomessa 
sijaitseva sivuliike, jolla on vakuutustukea 
koskevien tehtävien hoitamiseksi tarvittavat 
taloudelliset ja hallinnolliset edellytykset. 
Hyväksynnän edellytyksenä on lisäksi, että 
hakija osoittaa tarjoavansa vakuutuksia sel-
laisin ehdoin, että 9 §:ssä säädetyt edellytyk-
set täyttyvät ja että vakuutuskorvauksen pe-
rusteella voidaan maksaa vakuutustukea. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
päättää hakijan hyväksymisestä toimimaan 
kalastusvakuutuslaitoksena. Päätös tehdään 
hakemuksesta, josta on käytävä ilmi hyväk-
symisen edellytysten kannalta tarpeelliset 
tiedot. Päätökseen voidaan ottaa vakuutustu-
en hallinnoimiseen liittyviä ehtoja, jos se on 
tarpeen yhdenmukaisten menettelyjen var-
mistamiseksi kalastusvakuutuslaitoksissa. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
voi peruuttaa kalastusvakuutuslaitoksen hy-
väksynnän, jos hyväksymisen edellytykset 



 HE 129/2012 vp  
  

 

31 

eivät enää täyty. Ennen hyväksynnän peruut-
tamista tulee vakuutuslaitokselle antaa mah-
dollisuus kohtuullisessa ajassa korjata virhe, 
jos korjaaminen on mahdollista. Peruuttamis-
ta koskeva päätös tulee voimaan välittömästi 
seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päi-
vänä. 
 
 
 

11 § 

Kalastusvakuutuslaitoksen avustamis- ja tie-
donantovelvollisuus 

Kalastusvakuutuslaitoksen on vahinkota-
pahtumaa selvittäessään otettava huomioon 
valtion etu vakuutustuen maksajana ja viivy-
tyksettä saatettava elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen tietoon epäily mahdolli-
sista tukeen liittyvistä väärinkäytöksistä. 

Kalastusvakuutuslaitoksen on ilmoitettava 
hyvissä ajoin ennakolta elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskukselle sellaisista muutok-
sista, jotka koskevat vakuutussopimuksen eh-
toja, vakuutusmaksuja tai muita olosuhteita, 
joilla voi olla merkitystä kalastusvakuutuslai-
toksen hyväksynnän kannalta. 

Kalastusvakuutuslaitoksella on velvollisuus 
ilmoittaa arvoltaan 50 000 euroa ylittävistä 
vahingoista elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukselle ennen korvauksen maksamista. 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
on varattava tilaisuus tarkastaa vahinko en-
nen korvauksen suorittamista. Kalastusva-
kuutuslaitoksen on avustettava elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskusta tarkastuksessa 
antamalla tietoja ja asiantuntija-apua. 

Kalastusvakuutuslaitoksella on velvollisuus 
yksilöidystä pyynnöstä luovuttaa elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukselle sellaisia 
tuen saajaa ja vakuutuskohdetta koskevia tie-
toja, jotka ovat välttämättömiä vakuutustuen 
maksamisen edellytysten selvittämiseksi ja 
valvomiseksi. 

Kalastusvakuutuslaitoksen tiedonantovel-
vollisuus koskee myös salassa pidettäviä tie-
toja. Tietoja ei saa käyttää muuhun kuin sii-
hen tarkoitukseen, johon ne on viranomaisel-
le säädettyjen tehtävien hoitamiseksi luovu-
tettu. 
 

12 § 

Vakuutustukea koskeva päätös 

Kalastusvakuutuslaitoksen on vakuutusso-
pimusta koskevassa asiassa annettava haki-
jalle tämän pyynnöstä kirjallinen päätös.  

Kalastusvakuutuslaitos antaa vakuutuskor-
vausta koskevassa asiassa hakijalle kirjallisen 
päätöksen. Jos vakuutuskorvauksen osana 
maksetaan tukea, päätöksestä on käytävä ilmi 
tuen osuus korvauksesta. 
 
 

13 § 

Korvauksen hakeminen valtiolta 

Kalastusvakuutuslaitoksen on kirjallisesti 
haettava valtiolta korvausta tässä laissa tar-
koitettujen vakuutuskorvausten osana mak-
samistaan tuista. Hakemus voidaan tehdä 
enintään kahdesti vuodessa. Jos yhteen va-
hinkotapahtumaan sisältyvän vahingon suu-
ruus ylittää 50 000 euroa, kalastusvakuutus-
laitos voi hakea ennakkoa.  

Hakemus osoitetaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle. Hakemukseen on lii-
tettävä selvitys tuen saajista, tukeen oikeutta-
vien vahinkojen perusteella maksetuista kor-
vauksista ja niihin sisältyvän tuen osuudesta 
tai tarvittavan ennakon määrästä sekä kuvaus 
vahinkotapahtumista.  

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä korvauksen hakemi-
sessa ja maksamisessa noudatettavasta me-
nettelystä. 
 
 

14 § 

Kalastusvakuutuslaitoksen tehtävien hoita-
minen 

Kalastusvakuutuslaitoksen on tässä laissa 
säädettyjä tehtäviä hoitaessaan noudatettava, 
mitä hallintolaissa (434/2003), sähköisestä 
asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa 
laissa (13/2003), kielilaissa (423/2003) ja vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tussa laissa (621/1999) säädetään. 
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Kalastusvakuutuslaitoksen palveluksessa 
olevaan henkilöön tai luottamustehtävää hoi-
tavaan sovelletaan rikosoikeudellista virka-
vastuuta koskevia säännöksiä tämän hoitaes-
sa vakuutustukeen liittyviä tehtäviä. Vahin-
gonkorvausvastuusta säädetään vahingon-
korvauslaissa (412/1974). 
 

15 § 

Kalastusvakuutuslaitoksen ohjaus ja valvon-
ta 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
ohjaa ja valvoo kalastusvakuutuslaitoksia nii-
den hoitaessa tässä laissa säädettyjä tehtäviä. 
Muusta kalastusvakuutuslaitosten valvonnas-
ta säädetään 10 §:n 1 momentissa mainituissa 
laeissa. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sella on oikeus suorittaa tarkastus kalastus-
vakuutuslaitoksen toimitiloissa. Tarkastus 
voi koskea kaikkia tiloja ja tietoja, jotka ovat 
merkityksellisiä hyväksynnän edellytysten ja 
vakuutustuen asianmukaisen hallinnon val-
vomiseksi. Tarkastusta ei kuitenkaan saa suo-
rittaa pysyväisluonteiseen asumiseen käytet-
tävissä tiloissa. 
 
 

4 luku 

Erinäiset säännökset 

16 § 

Tuen saajan valvonta 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sella on oikeus suorittaa vakuutustuen edelly-
tysten ja määrän toteamiseksi tai valvomi-
seksi tarkastus tuen saajan aluksella sekä ti-
loissa, joita käytetään kalastukseen liittyvän 
elinkeinotoiminnan harjoittamiseen. Tarkas-
tusta ei kuitenkaan saa suorittaa pysyväis-
luonteiseen asumiseen käytettävissä tiloissa. 

Elinkeino-, ympäristö- ja liikennekeskuk-
sella on oikeus saada tarkastuksen suoritta-
miseksi tarvittavat tiedot ja asiakirjat maksut-
ta sekä ottaa vahinkotapahtumaa koskeva ai-
neisto haltuunsa, jos tarkastuksen päämäärän 
saavuttaminen tätä edellyttää. Aineisto tulee 

viipymättä palauttaa, kun tarkastuksen suorit-
taminen ei enää edellytä niiden hallussapitoa. 
 

17 § 

Tuen takaisinperintä 

Perusteetta tai liikaa maksettu tuki peritään 
takaisin vakuutustuen saajalta, jos: 

1) tuen saajaa ja vahinkotapahtumaa kos-
kevat edellytykset eivät ole täyttyneet; 

2) vahinkotapahtuman perusteella on mak-
settu tukea, johon tuen saajalla ei 6 §:n mu-
kaan ollut oikeutta; 

3) Euroopan unionin lainsäädäntö tätä edel-
lyttää. 

Takaisinperittävälle määrälle on suoritetta-
va korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentissa 
tarkoitettua vuotuista korkoa lisättynä kol-
mella prosenttiyksiköllä. Korkoa on suoritet-
tava vakuutuskorvauksen maksupäivästä ta-
kaisinperittävän määrän takaisinmaksuun 
saakka. Edellä 6 §:n 1 momentissa tarkoite-
tussa tapauksessa takaisinperittävälle määräl-
le ei lasketa korkoa siltä ajanjaksolta, jonka 
rikkomusasian käsittely on vireillä viran-
omaisessa. 

Jos takaisinperittävää määrää ei makseta 
viimeistään takaisinperintäpäätöksessä mää-
rättynä eräpäivänä, sille on suoritettava vuo-
tuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. 
 

18 § 

Takaisinperinnän menettelyt 

Tuen takaisinperinnästä päättää elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus. Päätöksellä 
vahvistetaan takaisinperittävä määrä, 17 §:n 
2 momentissa tarkoitettu korko sekä niiden 
suorittamiselle asetettava eräpäivä. 

Takaisinperintää koskeva päätös on tehtävä 
ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sai 
tiedon takaisinperinnän perusteesta ja vii-
meistään kymmenen vuoden kuluttua vakuu-
tuskorvauksen maksamisesta. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
vastaa takaisinperintäpäätöksen täytäntöön-
panosta. Takaisinperintäpäätös voidaan ulos-
ottotoimin panna täytäntöön sen jälkeen, kun 
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päätös on saanut lainvoiman. Päätöksen täy-
täntöönpanoon sovelletaan, mitä ulosottokaa-
ressa (705/2007) säädetään. 
 
 

19 § 

Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus 

Tässä laissa elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskukselle säädettyjä tehtäviä hoitaa 
kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskusten toimialueella Pohjanmaan elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskus. Muut elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, joi-
den toimialue rajautuu Suomen merialueen 
rannikkoon, antavat virka-apua toimialueil-
laan 11 §:n 3 momentissa tarkoitettujen va-
hinkotapahtumien toteamiseksi tehtävissä 
tarkastuksissa sekä 16 §:ssä tarkoitetuissa 
tarkastuksissa. 
 
 

20 § 

Muutoksenhaku 

Kalastusvakuutuslaitoksen 12 §:ssä tarkoi-
tettuun päätökseen ei saa hakea muutosta va-
littamalla. Vakuutuksen ottaja voi tehdä pää-
töksestä oikaisuvaatimuksen Pohjanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 30 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on käsiteltävä viipymättä. 
Jos samaa vahinkotapahtumaa koskeva asia 
on vireillä muussa valituselimessä tai tuo-
mioistuimessa, oikaisuvaatimuksen käsittely 
on keskeytettävä kunnes edellä tarkoitettu 
asia on ratkaistu.  

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettava 
päätös voi koskea ainoastaan 4—6 §:ssä sää-
dettyjä tuen myöntämisen edellytyksiä. Pää-
töksessä ei oteta kantaa vahingon korvatta-
vuuteen vakuutussopimusehtojen perusteella 
eikä muihin kalastusvakuutuslaitoksen sopi-
mukseen perustuviin velvollisuuksiin. Päätös 
annetaan tiedoksi hakijalle ja asianomaiselle 
kalastusvakuutuslaitokselle. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen tässä laissa tarkoitettuun päätökseen saa 

hakea muutosta valittamalla siten kuin hallin-
tolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Hal-
linto-oikeuden tämän lain nojalla antamaan 
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein 
hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitus 
ei estä kalastusvakuutuslaitoksen hyväksyn-
nän peruuttamista koskevan päätöksen täy-
täntöönpanoa. 
 
 

5 luku 

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset  

21 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä     kuuta 
20    .Tässä laissa tarkoitettua vakuutustukea 
voidaan kuitenkin myöntää ja maksaa vasta 1 
päivästä tammikuuta 2014 alkaen. 

Tällä lailla kumotaan kalastusvakuutusyh-
distyksistä annettu laki (331/1958), jäljem-
pänä kalastusvakuutusyhdistyslaki.  
 
 

22 § 

Aikaisemman lain mukaisia vakuutussopi-
muksia ja niihin perustuvia avustuksia kos-

kevat siirtymäsäännökset  

Ennen tämän lain voimaantuloa tehdyt ka-
lastusvakuutusyhdistyslain mukaiset vakuu-
tussopimukset on irtisanottava päättymään 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013. Nii-
den perustella maksettaviin valtionavustuk-
siin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa 
voimassa olleita säännöksiä. 

Tämän lain tultua voimaan kalastusvakuu-
tusyhdistys voi tehdä vakuutussopimuksia 
kalastusvakuutusyhdistyslaissa säädetyillä 
edellytyksillä siten, että sopimuksen voimas-
saolo päättyy viimeistään 31 päivänä joulu-
kuuta 2013. Tällaisten sopimusten perusteel-
la maksettuihin korvauksiin voidaan maksaa 
kalastusvakuutuslaissa säädettyä avustusta, 
jos vahinko on tapahtunut sopimuksen voi-
massa ollessa ja edellytykset täyttyvät. 
 



 HE 129/2012 vp  
  

 

34 

23 § 

Valtionapurahastoa koskevat siirtymäjärjes-
telyt 

Kalastusvakuutusyhdistyslain 13 §:ssä tar-
koitettuun valtionapurahastoon sovelletaan 
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita 
säännöksiä, jollei jäljempänä toisin säädetä. 
Jos kalastusvakuutusyhdistys hyväksytään 
10 §:n nojalla kalastusvakuutuslaitokseksi, 
valtionapurahastoa ei palauteta valtiolle ja 
sen hallinnointiin sovelletaan, mitä kalastus-
vakuutusyhdistyslain 13 §:ssä säädetään. Jos 
kalastusvakuutusyhdistykset yhdistyvät, ka-
lastusvakuutusyhdistys muutetaan keskinäi-
seksi vakuutusyhtiöksi tai kalastusvakuutus-
yhdistys siirtää vakuutuskantansa toiselle 
10 §:n 1 momentissa tarkoitetulle toimijalle, 
valtionapurahastot tuottoineen siirtyvät sijaan 
tulleen toimijan hallintaan edellyttäen, että 
tämä hyväksytään kalastusvakuutuslaitoksek-
si. 

Valtionapurahastosta saatua tuottoa ei kui-
tenkaan 1 päivästä tammikuuta 2014 lähtien 
saa käyttää kalastusvakuutuslaitoksen tavan-

omaisen toiminnan rahoittamiseen. Tuotto, 
joka kertyy mainitun päivän jälkeen, on tili-
tettävä vuosittain valtiolle siltä osin kuin sitä 
ei käytetä johonkin seuraavista tarkoituksista: 

1) kaikkien kalastusvakuutuslaitosten hen-
kilökunnalle tai luottamushenkilöille avoin 
koulutus, joka koskee tässä laissa säädettyjen 
tehtävien hoitamista; 

2) vakuutustukea koskeva tiedottaminen ja 
koulutus, joka on avoin kaikille vakuutuk-
senottajille; 

3) 13 §:ssä tarkoitettujen hakemusten te-
kemisestä aiheutuvat hallinnolliset kustan-
nukset henkilökunnan palkkakustannuksia tai 
luottamushenkilöiden palkkioita lukuun ot-
tamatta; 

4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen avustaminen tuen saajan tai vahinko-
tapahtumien tarkastuksessa. 

Jos kalastusvakuutuslaitos lopettaa toimin-
tansa tai sen hyväksyntä peruutetaan, kalas-
tusvakuutuslaitoksen on palautettava ennen 
toiminnan lopettamista tai viimeistään kuu-
den kuukauden kuluessa hyväksynnän pe-
ruuttamisesta valtionapurahaston arvo valti-
olle sekä edellä tarkoitettu tuotto. 

 
————— 

 
Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2012 

 
 
 
 

Pääministeri 

JYRKI KATAINEN 

 
 
 
 

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen 
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