
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Julkaistu Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2014

L a k i

90/2014

kalastuslain muuttamisesta
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kalastuslain (286/1982) 81, 85 ja 123 §, sellaisina kuin ne ovat, 81 ja 123 § laissa

1462/2009 ja 85 § osaksi laeissa 1355/1993 ja 493/1997, seuraavasti:

81 §
Kunkin kalastusalueen tulee hyväksyä

käyttö- ja hoitosuunnitelma päätöksellä, jota
kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa läsnä
olevista kalastusalueen jäsenistä. Jollei ehdo-
tusta saada edellä mainitulla ääntenenemmis-
töllä hyväksytyksi, ehdotus on alistettava
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
vahvistettavaksi. Elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus voi, ottaen huomioon 79 §:n
säännökset, tehdä ehdotukseen välttämättö-
mäksi havaitut muutokset.

Mitä 1 momentissa säädetään käyttö- ja
hoitosuunnitelman hyväksymisestä, koskee
vastaavasti sen muuttamista.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen 1 momentin nojalla tekemään päätökseen
saa se, jonka oikeutta asia koskee, hakea
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään. Toimivaltainen hallinto-oikeus on se,
jonka tuomiopiirissä pääosa kysymyksessä
olevasta kalastusalueesta sijaitsee.

85 §
Se, jonka oikeutta kalastusalueen kokouk-

sen tai kalastusalueen hallituksen päätös kos-
kee, voi, jollei päätöstä ole alistettava, vaatia
kalastusalueen kokoukselta päätöksen oikai-

semista sillä perusteella, että päätös ei ole
syntynyt laillisessa järjestyksessä taikka on
lain, asetuksen tai kalastusalueen ohjesään-
nön vastainen taikka poikkeaa siitä, mitä
käyttö- ja hoitosuunnitelmassa on määrätty.

Oikaisuvaatimus on esitettävä kolmenkym-
menen päivän kuluessa päätöksen tekemi-
sestä. Tarvittaessa on ylimääräinen kokous
kutsuttava koolle käsittelemään oikaisuvaati-
musta.

Kalastusalueen kokouksen oikaisuvaati-
muksen johdosta antamaan päätökseen saa
hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeu-
teen siten kuin hallintolainkäyttölaissa sääde-
tään. Toimivaltainen hallinto-oikeus on se,
jonka tuomiopiirissä pääosa kysymyksessä
olevasta kalastusalueesta sijaitsee. Hallinto-
oikeus voi päättää, että ennen asian lopullista
ratkaisemista päätös saadaan panna täytän-
töön heti, jos siihen on erityistä syytä eikä
täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyt-
tömäksi.

123 §
Tässä laissa tarkoitetussa asiassa annettuun

yleisen alioikeuden päätökseen saadaan ha-
kea muutosta siinä järjestyksessä kuin muu-
toksenhausta alioikeuden päätökseen on oi-
keudenkäymiskaaressa säädetty.
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Tässä laissa tarkoitetussa asiassa annettuun
aluehallintoviraston päätökseen saadaan ha-
kea muutosta siinä järjestyksessä kuin vesi-
laissa säädetään muutoksen hakemisesta vesi-
talousasiassa annettuun aluehallintoviraston
päätökseen. Siitä, kenellä on oikeus hakea
muutosta aluehallintoviraston päätökseen
rauhoituspiirin lakkauttamisesta, säädetään
47 §:n 3 momentissa.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen tässä laissa tarkoitettuun päätökseen saa
hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeu-
teen siten kuin hallintolainkäyttölaissa sääde-

tään. Toimivaltainen hallinto-oikeus on se,
jonka tuomiopiirissä kysymyksessä oleva
alue tai sen pääosa sijaitsee. Ellei tätä perus-
tetta voida käyttää, toimivaltainen hallinto-
oikeus määräytyy siten kuin hallintolainkäyt-
tölain 12 §:ssä säädetään.

Tämän lain 106 §:ssä tarkoitettuun aluehal-
lintoviraston päätökseen saadaan hakea muu-
tosta hallinto-oikeudelta siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa säädetään.

Tämän lain voimaantulosta säädetään erik-
seen lailla.
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