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kalastuslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kalastuslain (286/1982) 33, 36 ja 89 §, 13 luvun otsikko, 96—104 § ja 108 §:n 1

momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 89 § laissa 1045/1996, 96 § laeissa 493/1997 ja 590/2005, 97 §

osaksi laissa 1462/2009, 98 ja 102 § osaksi laissa 493/1997, 99 § laissa 1066/2004, 101 §
osaksi laissa 590/2005, 104 § osaksi laissa 877/2001 ja 108 §:n 1 momentti laissa 518/2002,
sekä

lisätään lakiin uusi 96 a ja 96 b, 97 a—97 c ja 104 a—104 d § sekä 105 ja 106 §:ään,
sellaisina kuin ne ovat laissa 1462/2009, otsikko ja lakiin uusi 106 a § seuraavasti:

33 §
Pyyntiin asetetut kiinteät ja seisovat pyy-

dykset on merkittävä siten, että ne ovat sel-
västi muiden vesistössä liikkuvien havaitta-
vissa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin pyy-
dyksiin tulee lisäksi merkitä pyydyksen aset-
tajan nimi ja yhteystiedot sekä kalastusoikeu-
den osoittava merkki siten, että ne ovat ha-
vaittavissa ilman, että pyydystä tarvitsee nos-
taa vedestä. Edellä säädetystä poiketen kalas-
tusoikeuden osoittavaa merkkiä ei tarvitse
kiinnittää pyydykseen sellaisilla alueilla,
joilla kalastusoikeuden omistaja ei ole ottanut
käyttöön kalastusoikeuden osoittavaa merkki-
järjestelmää.

Pyydysten merkinnästä annetaan tarkempia
säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

36 §
Säädettyä vähimmäismittaa pienempi kala

tai rapu on välittömästi laskettava takaisin
veteen elävänä tai kuolleena.

Täysimittainen kala tai rapu on laskettava
takaisin veteen elävänä tai kuolleena, jos se
on pyydetty:

1) rauhoitusaikana;
2) kielletyllä pyydyksellä; tai
3) kielletyllä kalastustavalla.

89 §
Todistus kalastuksenhoitomaksun ja viehe-

kalastusmaksun maksamisesta on pidettävä
mukana kalastusta harjoitettaessa sekä vaa-
dittaessa näytettävä jäljempänä 96 §:ssä mai-
nitulle viranomaiselle tai kalastuksenvalvo-
jalle.

13 luku

Kalastuksenvalvonta

96 §

Valvontaviranomaiset ja kalastuksenvalvojat

Poliisi, rajavartiolaitos, kalastusviranomai-
nen sekä jäljempänä 97 §:n mukaisesti hy-
väksytty ja 98 §:ssä tarkoitetun valtuutuksen
omaava kalastuksenvalvoja valvovat kalas-
tusta koskevien säännösten ja määräysten
noudattamista. Valtakunnan rajalla olevissa
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vesissä, Suomen aluevesillä ja talousvyöhyk-
keellä valvontaa hoitaa myös tulli. Kalastuk-
sen valvonnasta Metsähallituksen hallinnassa
olevilla valtion vesialueilla säädetään lisäksi
Metsähallituksen erävalvonnasta annetussa
laissa (1157/2005).

Edellä 1 momentissa tarkoitetulla kalastuk-
senvalvojalla ei ole kuitenkaan toimivaltaa
valvoa Euroopan unionin yhteistä kalastuspo-
litiikkaa koskevan unionin lainsäädännön
eikä Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspo-
litiikan täytäntöönpanosta annetun lain
(1139/1994) ja sen nojalla annettujen sään-
nösten noudattamista.

96 a §

Valvonnassa noudatettavat periaatteet

Kalastuksenvalvontaan kuuluvasta tehtä-
västä tai toimenpiteestä ei saa aiheutua suu-
rempaa haittaa tai vahinkoa kuin kalastuksen-
valvonnan toteuttamiseksi on välttämätöntä.
Tehtävän tai toimenpiteen on oltava perus-
teltu suhteessa valvonnalla tavoiteltavaan
päämäärään ja kiireellisyyteen sekä tilanteen
kokonaisarvioon vaikuttaviin seikkoihin.

96 b §

Kalastuksenvalvojan virkavastuu

Kalastuksenvalvojaan sovelletaan hänen
toimiessaan tässä laissa säädetyssä kalastuk-
senvalvontatehtävässä rikosoikeudellista vir-
kavastuuta koskevia säännöksiä. Kalastuk-
senvalvontatehtävässä noudatetaan hallintola-
kia, viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annettua lakia, kielilakia ja saamen kielilakia
(1086/2003). Vahingonkorvausvastuusta sää-
detään vahingonkorvauslaissa.

97 §

Kalastuksenvalvojan kelpoisuusvaatimukset
ja hyväksyminen

Kalastuksenvalvojaksi hyväksytään se,
joka:

1) on oikeustoimikelpoinen;

2) tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja
on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan teh-
tävään sopiva; ja

3) on hyväksytysti suorittanut 97 a §:ssä
säädetyn kalastuksenvalvojan kokeen.

Kalastuksenvalvojaksi hyväksyy hakemuk-
sesta se elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus, jonka toimialueeseen hakijan kotikunta
kuuluu. Hyväksyminen on voimassa kymme-
nen vuotta.

Kalastuksenvalvojaksi hyväksytty voi ha-
kea hyväksymisen uusimista aikaisintaan
vuotta ennen sen voimassaolon päättymistä
tai vuoden kuluessa sen päättymisestä. Hy-
väksyminen voidaan uusia, jos hakija on suo-
rittanut 97 a §:ssä tarkoitetun kalastuksenval-
vojan kokeen edellä mainittuna ajanjaksona
ja täyttää 1 momentin 1 ja 2 kohdissa sääde-
tyt edellytykset.

97 a §

Kalastuksenvalvojan koe ja koulutus

Kalastuksenvalvojan kokeen järjestää elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Koetta
koskevaan ratkaisuun on oikeus hakea oikai-
sua elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
selta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Kalastuksenvalvojan koetta edeltävässä
koulutuksessa koulutettavalle tulee antaa ka-
lastuksenvalvontatehtävän kannalta riittävä
kalastuslainsäädännön ja hyvän hallinnon pe-
rusteiden tuntemus sekä kalastuksenvalvonta-
tehtävän edellyttämät muut tiedolliset ja tai-
dolliset valmiudet. Koulutuksen vaihtoehtona
on muu riittävä perehtyneisyys kalastuksen-
valvontaan, joka osoitetaan suorittamalla 1
momentissa tarkoitettu koe.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
kemmat säännökset kalastuksenvalvojan kou-
lutuksesta ja kokeesta.

97 b §

Kalastuksenvalvojakortti ja -tunnus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
antaa kalastuksenvalvojaksi hyväksytylle ka-
lastuksenvalvojakortin ja -tunnuksen. Kalas-
tuksenvalvojan on pidettävä kortti sekä
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98 §:ssä tarkoitettua valtuutusta koskeva asia-
kirja kalastuksenvalvontatehtävissä mukana
ja esitettävä ne pyydettäessä. Kalastuksenval-
vojan on lisäksi käytettävä kalastuksenval-
vontatehtävissä kalastuksenvalvojatunnusta.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
säädetään kalastuksenvalvojakortin sisällöstä
sekä kalastuksenvalvojatunnuksen ulko-
asusta.

97 c §

Kalastuksenvalvojan hyväksymisen
peruuttaminen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen on peruutettava kalastuksenvalvojaksi
hyväksyminen, jos kalastuksenvalvoja sitä
pyytää.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
voi, jollei suullista huomautusta katsota riittä-
väksi seuraamukseksi, antaa kirjallisen varoi-
tuksen kalastuksenvalvojalle, joka toimii vas-
toin tämän lain mukaisia velvollisuuksiaan.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
voi peruuttaa kalastuksenvalvojaksi hyväksy-
misen, jos kalastuksenvalvoja ei enää täytä
97 §:n 1 momentissa säädettyjä kelpoisuus-
ehtoja tai jos hän olennaisesti tai toistuvasti
rikkoo kalastuksenvalvontaa tai kalastusta
koskevia säännöksiä ja määräyksiä eikä kir-
jallista varoitusta ole pidettävä riittävänä seu-
raamuksena.

Kalastuksenvalvojan, jonka hyväksyminen
on peruutettu, on palautettava 97 b §:ssä tar-
koitettu kalastuksenvalvojakortti ja -tunnus
peruuttamispäätöksen tehneelle elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle sen mää-
räämän kohtuullisen ajan kuluessa.

98 §

Kalastuksenvalvojan valtuutus ja toimialue

Edellä 97 §:n mukaan hyväksytyllä kalas-
tuksenvalvojalla on oikeus valvoa kalastusta
koskevien säännösten ja määräysten noudat-
tamista ainoastaan kalastusalueen, osakas-
kunnan, vesialueen omistajan tai kalastusoi-
keuden haltijan valtuuttamana valtuutuksessa
määritellyllä alueella. Kalastusalueen valtuut-
tamalla kalastuksenvalvojalla on oikeus val-

voa kalastusta koskevien säännösten ja mää-
räysten noudattamista koko kalastusalueen
alueella riippumatta siitä, onko 64 §:ssä tar-
koitettua sopimusta tehtävien siirrosta kalas-
tusalueelle tehty.

Kalastusalue, osakaskunta, vesialueen
omistaja ja kalastusoikeuden haltija ovat vel-
vollisia ilmoittamaan valtuutuksen sisällöstä
ja voimassaoloajasta kahden kuukauden ku-
luessa valtuutuksen voimaantulosta sille elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle,
jonka toimialueeseen valtuuttajan alue pää-
asiallisesti kuuluu. Valtuutuksen päättymi-
sestä alkuperäistä voimassaoloajankohtaa ai-
kaisemmin tulee ilmoittaa elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselle viivytyksettä.

99 §

Valvontaviranomaisen ja kalastuksen-
valvojan tarkastusoikeus

Edellä 96 §:ssä mainitulla viranomaisella
on oikeus tarkastaa, että vedessä, kalastuk-
seen käytettävässä kulkuvälineessä tai ran-
nalla oleva pyydys ja saalis ovat säännösten
ja määräysten mukaisia. Edellä 96 §:ssä mai-
nituilla viranomaisilla on myös oikeus tarkas-
taa kuljetus- ja varastotiloja, joissa säilyte-
tään kaloja tai rapuja. Tarkastusta ei saa kui-
tenkaan ulottaa pysyväisluonteiseen asumi-
seen käytettäviin tiloihin, ellei se ole välttä-
mätöntä tarkastuksen kohteena olevien seik-
kojen selvittämiseksi ja on perusteltua syytä
epäillä jonkun syyllistyneen rikoslain
(39/1889) 48 a luvun 2 §:ssä tai 4 §:ssä
tarkoitettuun rikokseen.

Kalastuksenvalvojalla on oikeus tarkastaa,
että vedessä, kalastukseen käytettävässä kul-
kuvälineessä tai rannalla oleva pyydys ja saa-
lis ovat säännösten ja määräysten mukaisia.
Tarkastusta ei saa kuitenkaan ulottaa pysy-
väisluonteiseen asumiseen käytettäviin tiloi-
hin.

Edellä 96 §:ssä mainitulla viranomaisella
sekä kalastuksenvalvojalla on oikeus tarkas-
taa kalastusta harjoittavan oikeus kyseiseen
kalastukseen.

Tarkastettuun pyydykseen on jätettävä tar-
kastuksen tekijän nimi ja yhteystiedot.
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100 §

Valvontaviranomaisen ja kalastuksen-
valvojan talteenotto-oikeus

Edellä 96 §:ssä tarkoitetulla viranomaisella
ja kalastuksenvalvojalla on oikeus ottaa tal-
teen kalastuksessa käytetty pyydys, kalastus-
väline ja saalis, jos:

1) kalastusaikoja, pyydyksiä, pyydysten
määrää, pyyntitapoja, alamittoja tai rauhoi-
tusta koskevia säännöksiä tai määräyksiä ri-
kotaan;

2) kalastusta harjoitetaan ilman kalastusoi-
keutta tai kalastusoikeuden ilmeisesti ylit-
täen; tai

3) pyydystä ei ole merkitty 33 §:ssä edel-
lytetyllä tavalla.

101 §

Vesialueen omistajan, osakkaan ja kalastus-
oikeuden haltijan tarkastus- ja talteenotto-

oikeus

Vesialueen omistajalla, osakkaalla tai ka-
lastusoikeuden haltijalla on oikeus tarkastaa,
että pyydys on 33 §:n 2 momentissa sääde-
tyllä tavalla merkitty kalastusoikeuden osoit-
tavalla merkillä.

Vesialueen omistajalla, osakkaalla tai ka-
lastusoikeuden haltijalla on oikeus ottaa tal-
teen pyyntiin asetettu pyydys, jota ei ole mer-
kitty 33 §:n 2 momentissa säädetyllä kalas-
tusoikeuden osoittavalla merkillä, sekä siinä
oleva saalis edellyttäen, että pyydyksen omis-
tajaa ei tavoiteta tai tämä ei kehoituksesta
huolimatta poista sitä ja saatavilla ei ole riit-
tävää ja oikea-aikaista apua 96 §:ssä tarkoite-
tuilta tahoilta.

102 §

Talteenottomenettely

Edellä 100 §:n tai 101 §:n 2 momentin
nojalla talteenotetun pyydyksen, kalastusväli-
neen ja saaliin talteenottopaikalle on jätettävä
mahdollisuuksien mukaan tiedot talteen otta-
jasta sekä pyydyksen tai kalastusvälineen säi-
lytyspaikasta, jos niiden haltija ei ole läsnä
talteenottotilanteessa.

Talteenotetusta pyydyksestä tai kalastusvä-
lineestä on ilmoitettava välittömästi poliisille,
ja se on luovutettava niin pian kuin mahdol-
lista poliisin säilytettäväksi. Jollei luovutta-
minen käy hankaluudetta päinsä, pyydyksestä
ja sen säilytyspaikasta on ilmoitettava polii-
sille, joka määrää, miten se on säilytettävä.

Talteenotettu pyydys tai kalastusväline on
palautettava viivytyksettä pyydyksen tai ka-
lastusvälineen haltijalle, jos esitutkintaa ei
aloiteta. Edellä 8 §:ssä tarkoitetussa vieheka-
lastuksessa käytetty kalastusväline on kuiten-
kin luovutettava välittömästi takaisin, jos vie-
hekalastusmaksun suorittamisesta esitetään
todistus seitsemän päivän kuluessa talteen-
otosta.

Talteenotetusta saaliista on ilmoitettava
välittömästi poliisille, joka määrää saaliin
joko vapautettavaksi, säilytettäväksi tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla tai jos säilyttäminen
ei ole ilman kohtuutonta vaivaa mahdollista,
hävitettäväksi.

Edellä 2 ja 4 momentissa säädetty ilmoi-
tus- ja luovutusvelvollisuus ei koske rajavar-
tiolaitosta, tullia ja Metsähallituksen erätar-
kastajaa.

103 §

Talteenotetun pyydyksen myynti

Jos talteenotetun pyydyksen tai kalastusvä-
lineen omistajaa ei kuuden kuukauden kulu-
essa talteenotosta tavoiteta, poliisin on myy-
tävä pyydys tai kalastusväline ja tilitettävä
myynnistä kertyneet varat valtiolle.

104 §

Pysähtymisvelvollisuus ja henkilöllisyyden
selvittäminen

Kalastukseen käytettävä kulkuväline on
96 §:ssä mainitun viranomaisen tai kalastuk-
senvalvojan antamasta, selvästi havaittavasta
pysähtymismerkistä pysäytettävä heti, kun se
voidaan turvallisesti tehdä.

Pyyntiä harjoittavan on annettava kalastus-
viranomaiselle tai kalastuksenvalvojalle yk-
sittäisen valvontatehtävän suorittamiseksi tar-
peellinen tieto nimestä, henkilötunnuksesta
tai sen puuttuessa syntymäajasta ja kansalai-
suudesta sekä yhteystiedot.
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104 a §

Näyttömääräys

Edellä 96 §:ssä mainittu viranomainen tai
kalastuksenvalvoja voi antaa näyttömääräyk-
sen kalan tai ravun pyyntiä harjoittavalle hen-
kilölle, joka ei 89 §:n mukaisesti esitä todis-
tusta suorittamastaan maksusta.

Näyttömääräyksellä velvoitetaan 1 mo-
mentissa tarkoitettu henkilö esittämään todis-
tus poliisille seitsemän päivän kuluessa näyt-
tömääräyksen antamisesta.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
säädetään näyttömääräyksen sisällöstä.

104 b §

Huomautus

Jos kalastusta koskevien säännösten rikko-
minen on olosuhteet huomioon ottaen vähäi-
nen, kalastusviranomainen tai kalastuksen-
valvoja voi muihin toimenpiteisiin ryhty-
mättä antaa tekoon syyllistyneelle huomau-
tuksen.

104 c §

Toimenpiteestä luopuminen

Kalastusviranomainen ja kalastuksenval-
voja voivat luopua tässä luvussa säädetystä
toimenpiteestä, jos sen loppuun saattaminen
voi johtaa kohtuuttomaan seuraukseen asian
merkitys, rikkomuksen laatu ja toimenpiteellä
tavoiteltava tulos huomioon ottaen.

104 d §

Tapahtumailmoitus

Kalastuksenvalvojan tulee laatia tapahtu-
mailmoitus 100 §:ssä tarkoitetusta talteen-
otosta, 104 b §:ssä tarkoitetusta huomautuk-
sen antamisesta ja 104 c §:ssä tarkoitetusta
toimenpiteestä luopumisesta. Tapahtumail-
moituksen tietoja saa käyttää vain asianosai-
sen oikeusturvan varmistamiseksi ja kalas-
tuksenvalvojien toiminnan valvontaa varten.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun tapahtu-
mailmoitukseen merkitään seuraavat tiedot:

1) toimenpiteiden kohteena olleiden henki-
lötunnus ja muut tunnistetiedot sekä yhteys-
tiedot;

2) epäilty rikkomus, jonka selvittämiseksi
toimenpiteeseen on ryhdytty;

3) toimenpiteen laatu;
4) luettelo talteen otetuista tavaroista;
5) toimenpiteen suorittaja ja ajankohta.
Tapahtumailmoitukset on toimitettava ka-

lastuksenvalvojan hyväksyneelle toimivaltai-
selle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukselle vuosittain kutakin kalastuksenvalvo-
jan toimintavuotta seuraavan vuoden tammi-
kuun loppuun mennessä.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen on säilytettävä tapahtumailmoitukset kah-
den vuoden ajan niiden toimituspäivästä,
jonka jälkeen ne on hävitettävä.

105 §

Kalastusoikeuden käytön kielto
— — — — — — — — — — — — —

106 §

Uhkasakko ja teettämisuhka
— — — — — — — — — — — — —

106 a §

Kalastuksenvalvojien toiminnan valvonta

Kalastuksenvalvojien yleisestä valvonnasta
ja ohjauksesta vastaa maa- ja metsätalousmi-
nisteriö. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukset vastaavat kalastuksenvalvojien toi-
minnan valvonnasta toimialueellaan.

Maa- ja metsätalousministeriöllä sekä elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla on
oikeus saada kalastuksenvalvojalta ja kalas-
tuksenvalvojakoulutuksen järjestäjältä näiden
toiminnan valvonnassa tarvittavia tietoja ka-
lastuksenvalvontatehtävien suorittamisesta ja
kalastuksenvalvojakoulutuksen järjestämi-
sestä.

Henkilötietojen käsittelystä säädetään hen-
kilötietolaissa (523/1999).

108 §

Kalastusrikkomus

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta
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1) käyttää kiellettyä kalastustapaa tai kiel-
lettyä pyydystä tai pitää sellaista pyydystä
aluksella tai muutoin siten, että se on pyyntiä
varten helposti käsillä,

2) kalastaa luvattomasti valta- tai kala-
väylässä tai vesialueella, jossa kalastaminen
on kielletty tai sitä on rajoitettu, taikka rau-
hoituspiiriä koskevaa määräystä rikkoen,

3) pyydystää rauhoitusaikana tai muutoin
luvattomana aikana kalaa tai rapua taikka
sanottuna aikana pitää vedessä niiden pyyn-
tiin sopivaa pyydystä tai kalastaa 37 b §:ssä
tarkoitetun sopimuksen täytäntöönpanemi-
seksi asetetun rajoituksen vastaisesti,

4) pyydystää 35 §:n vastaisesti alamittaista
kalaa tai rapua,

5) harjoittaa kalan tai ravun pyyntiä,
vaikka hän ei ole suorittanut valtiolle 88 §:ssä
säädettyä kalastuksenhoitomaksua tai viehe-
kalastusmaksua taikka hänellä ei ole mukana
todistusta suorittamastaan kalastuksenhoito-
maksusta tai viehekalastusmaksusta eikä hän
voi sitä esittää seitsemän vuorokauden kulu-
essa,

6) tuo maahan muun kuin Suomessa luon-
nonvaraisena esiintyvän kala- tai rapulajin tai
niiden kannan tai sukusoluja ilman 94 §:n 2
momentissa säädettyä lupaa tai lupaehdon
vastaisesti,

7) istuttaa vesialueelle kala- tai rapulajin
tai sen kannan, jota siellä ei ennestään ole,
taikka suorittaa alueelle kalojen tai rapujen
siirtoistutuksen ilman 121 §:ssä tarkoitettua
lupaa tai lupaehdon vastaisesti,

8) aiheuttaa kalastaessaan 39 §:n vastai-
sesti tarpeetonta häiriötä tai haittaa,

9) laiminlyö 33 §:ssä säädetyn pyydyksen
merkitsemisvelvollisuuden tai

10) laiminlyö 36 §:ssä säädetyn vapautta-
misvelvollisuuden,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa
säädetä ankarampaa rangaistusta, kalastusrik-
komuksesta sakkoon.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti-
kuuta 2012. Sen 108 §:n 1 momentin 3 kohta
tulee voimaan kuitenkin jo 1 päivänä huhti-
kuuta 2011.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ole-
vassa 97 §:ssä tarkoitetun valan tai vakuutuk-
sen tehneen kalastuksenvalvojan toimivalta
on voimassa kuusi kuukautta tämän lain voi-
maantulosta.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2011

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

6 270/2011

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ EDITA PRIMA OY / EDITA PUBLISHING OY ISSN 1455-8904 / 1237-3419 (painettu)


