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Maa- ja metsätalousministeriön asetus
kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvista 

kalastusluvista vuonna 2021

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kalastuksesta Teno-
joen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain (176/2017) 8 §:n 4 momen-
tin, 10 §:n 2–4 momenttien, 11 §:n 3 momentin ja 12 §:n 4 momentin nojalla:

1 §

Kalastuslupien hinnoittelu

Suomen ja Norjan välillä kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen
(SopS 41/2017 ja 42/2017, jäljempänä sopimus) kalastussäännön 4 §:n 4 kohdassa tarkoi-
tetuista Suomen kalastuslupakiintiöön kuuluvista rantakalastusluvista peritään 20 euron
maksu kalastusvuorokautta kohti. Rantakalastuslupien kalastuskausi on kesäkuun 14 päi-
västä heinäkuun 31 päivään 2021.

Edellä 1 momentista poiketen alle 18-vuotiaan henkilön lunastamasta rantakalastuslu-
vasta peritään 10 euron maksu.

Kalastuskaudella 2021 on lisäksi edellä 1 ja 2 momentista poiketen mahdollista liittää
kalastuslupiin maksutta yksi tai useampia lapsilupia, joka oikeuttaa muualla kuin Teno-
joen vesistön jokilaaksoissa vakinaisesti asuvan alle 16-vuotiaan lapsen kalastamaan enin-
tään yhdellä vavalla tai käsisiimalla kerrallaan. Lapsilupaa ei lasketa kalastussäännön
5 §:n 2 momentin mukaisiin lupakiintiöihin.

2 §

Erityinen kalastuslupakiintiö

Sopimuksen kalastussäännön 5 §:n 4 momentissa ja kalastuksesta Tenojoen vesistössä
Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta ja soveltamisesta annetun lain (176/2017), jäljempänä voimaansaattamisla-
ki, 12 §:ssä tarkoitetun erityisen kalastuslupakiintiön määrä on 2 414 rantakalastuslupaa.

Erityiseen kalastuslupakiintiöön kuuluvat rantakalastusluvat ovat voimassa koko raja-
jokialueella.

Voimaansaattamislain 12 §:n 2 momentin mukaan luvan myynnistä vastaava taho mää-
rittelee osakasluettelon perusteella vuosittain kertoimen, jonka mukaan oikeus ensimmäi-
sestä seuraaviin erityiskiintiölupiin määräytyy. Kerroin tulisi määritellä ottamalla osakas-
luettelon lisäksi huomioon lupien aiempien vuosien käyttöaste sekä lupien lunastamiseen
oikeutettujen kalastusoikeuden haltijoiden osuus sopimusalueen kiinteistöjen osuusluvus-
ta. Vuonna 2021 kerroin tulisi asettaa välille 6–8.
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Erityiseen kalastuslupakiintiöön kuuluva lupa on varattava heinäkuun 15. päivään
klo 15 mennessä. Tämän jälkeen varaamatta olevat erityiseen lupakiintiöön varatut lu-
vat vapautuvat matkailukalastuslupakiintiössä käytettäviksi.

Erityisen kalastuslupakiintiön lupien myöntämistä varten luvan myynnistä vastaava
taho voi käyttää Tenojoen valuma-alueen kiinteistöjen omistusta koskevia rekisteritietoja
lupaan oikeuttavan kalastusoikeuden tarkistamista varten. Mikäli kiinteistön omistajan
tietoja ei löydy luvanmyynnin käytössä olevista rekisteristiedoista tai tiedoissa on epäsel-
vyyksiä, on luvan ostaja velvollinen osoittamaan perusteen erityisen lupakiintiön käyttö-
oikeuteen, kuten omistusosuutensa tai vesialueen omistuksensa määrän.

3 §

Kalastuslupatulojen tilittäminen valtiolle

Luvan myynnistä vastaavan tahon on tilitettävä myymistään ja lukuunsa myydyistä ka-
lastusluvista kertyneet varat sekä niiden osalta kertynyt korko maa- ja metsätalousminis-
teriölle kahdessa erässä viimeistään 15 päivän kuluessa tilitysjakson päättymisen jälkeen.
Ensimmäinen tilitysjakso koskee kesäkuun 30 päivään mennessä tapahtuneita maksuja ja
palautuksia sekä toinen maksuja ja palautuksia 1 heinäkuuta ja 30 elokuuta välisenä aika-
na.

4 §

Kalastuslupatulojen käytön perusteet

Kalastuskaudelta 2021 kalastusluvista kertyneet varat jaetaan kalastusoikeuden omista-
jille noudattaen kumotun Tenojoen kalastussopimuksen (SopS 94/1989) voimassaolon ai-
kana varojen jaossa sovellettua käytäntöä ja jakoperiaatteita. Jakoperiaatteet määrätään
vuodelle 2021 siten, että lupatulot jaetaan valtion ja yksityisten vesialueen omistajien kes-
ken kalastusvyöhykkeittäin kalastusvuorokausien määrän ja rantaviivan pituuden perus-
teella ja tämän jälkeen yksityisille vesialueen omistajille palautettavat lupatulot jaetaan
kalastusvyöhykkeittäin kalastusvuorokausien määrän perusteella.

Luvanmyynnistä vastaavalle taholle aiheutuneet kulut katetaan luvanmyyntitulosta.
Tähän käytetään ensisijaisesti valtiolle kuuluvaa osaa vuoden 2021 kalastuslupatuloista.
Kustannusten kattamisen jälkeen yli jäävä osuus käytetään osaltaan valtiolle aiheutunei-
den kalastuksenvalvontakulujen sekä tutkimus- ja seurantakulujen kattamiseen.

5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä kesäkuuta 2021 ja on voimassa 31 päivään jou-
lukuuta 2021.

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2021

Maa- ja metsätalousministeriministeri Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste
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Pohjoissaamenkielinen käännös

 

Eanan- ja meahccedoalloministeriija ásahus 
guollebivddus Deanu čázádagas Norggain dahkkon soahpamuššii vuođđuduvvi bivdolobiin 

jagi 2021 

Eanan- ja meahccedoalloministeriija mearrádusa mielde mearriduvvo Deanu čázádaga guol-
lebivddus Norggain dahkkon soahpamuša láhkaásahansuorgái gullevaš mearrádusaid fápmui-
bidjamis ja guoskadeamis addojuvvon lága (176/2017) 8 § 4 momeantta, 10 § 2–4 momeanttaid, 
11 § 3 momeantta ja 12 § 4 momeantta vuođul: 
 

1 § 

Bivdolobiid haddemearrideapmi 

Suoma ja Norgga gaskkas Deanu čázádaga guollebivddus dahkkon soahpamuša (SopS 
42/2017 ja 42/2017, maŋŋá soahpamuš) bivdonjuolggadusa 4 § 4 čuoggáin dárkkuhuvvon 
Suoma guolástanlohpedihtomeari gáddeguolástanlobiin berrojuvvo 20 euro guolástan-
jándormáksu. Gáddeguolástanlobiid guolástanáigodat lea geassemánu 14 beaivvi rájes 
suoidnemánu 31 beaivvi rádjái 2021. 

Ovdalis 1 momeanttas spiehkastahkan vuollel 18-jahkásačča lotnun gáddeguolástanlobis ber-
rojuvvo 10 euro máksu. 

Guolástanáigodagas 2021 lea dasa lassin spiehkastahkan ovdalis 1 ja 2 momeanttain vejolaš-
vuohta laktojuvvojit guolástanlobiide nuvttá okta dahje eambbo mánnálobit, mii vuoigadahttá 
eará guovllus go Deanu čázádaga johkalegiin fásta ássi vuollel 16-jahkásačča bivdit eanemusat 
ovttain stákkuin dahje giehtaduorgguin hávil. Mánnálohpi ii lohkkojuvvo lohpedihtomeriide 
guolástannjuolggadusa 5 § 2 momeantta mielde. 
 

2 § 

Sierrabivdolohpemearri 

Soahpamuša bivdonjuolggadusa 5 § 4 momeanttas ja guollebivddus Deanu čázádagas 
Norggain dahkkon soahpamuša láhkaásahansuorggi mearrádusaid fápmuibidjamis ja guoska-
deamis addojuvvon lága (176/2017), maŋŋá fápmuibidjanláhka, 12 §:s dárkkuhuvvon sierra-
guolástanlohpemeari mearri lea 2414 gáddeguolástanlobi. 

Sierraguolástanlohpemeari gáddeguolástanlobit leat fámus oppa rádjájohkaviidodagas. 
Fápmuibidjanlága 12 § 2 momeantta mielde lobi vuovdimis ovddasvástideaddji oassebealli 

meroštallá osolašlogahallama vuođul jahkásaččat gerddona, man mielde vuoigatvuohta vuosttas 
sierradihtomearrelobiin čuovvovaččaide mearrašuvvá. Gerddon galggašii meroštallot nu ahte 
váldojuvvo vuhtii osolašlogahallama lassin lobiid ovddit jagiid geavahandássi sihke lobiid lot-
numii vuoigadahtton guolástanvuoigatvuođa oamasteaddjiid oasus soahpamušviidodaga gid-
dodagaid oasuslogus. Jagi 2021 gerddon galggašii ásahuvvot gaskii 6-8. 

Sierrabivdolohpemearrái gullevaš lohpi galgá várrejuvvot suoidnemánu 15. beaivái d. 15 
rádjái. Dán maŋŋá várrekeahtes sierralohpemearrái várrejuvvon lobit luomusmuvvet geava-
huvvot turismaguolástanlohpemearis. 

Sierrabivdolohpemeari lobiid mieđiheami várás lobiid vuovdimis ovddasvástideaddji oasse-
bealli sáhttá geavahit Deanu golganguovllu giddodagaid oamastusa registtardieđuid bivdovuoi-
gatvuođa dárkkisteami várás, mat vuoigadahttet lohpái. Juos giddodaga oamasteaddji dieđut eai 
gávdno lohpevuovdima adnojuvvon registtardieđuin, dahje dieđuin leat eahpečielggasvuođat, 
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nu lobi oasti lea geatnegahtton čujuhit vuođuštusa sierralohpedihtomeari geavahanvuoigat-
vuhtii, dego iežas oamastanoasi dahje čáhceguovllu oamastusas meari. 
 

3 § 

Bivdolohpeboađuid čilgehusa addin ja luobaheapmi stáhtii 

Lohpevuovdimis ovddasvástideaddji oassebealli ferte addit čilgehusa ja luobahit iežas 
vuovdin ja su lohkui vuvdojuvvon bivdolobiin čoggon ruđaid sihke dain čoggon reanttu eanan- 
ja meahccedoalloministeriijai guovtti earis maŋemustá 15 beaivvi siste čilgehusa addin- ja luo-
bahanáigodaga maŋŋá. Vuosttas čilgehusa addin- ja luobahanáigodat guoská geassemánu 30 
beaivvi rádjái dáhpáhuvvan mávssuid ja máhcahemiid sihke nubbi mávssuid ja máhcahemiid 
suoidnemánu 1 beaivvi ja borgemánu 30 beaivvi gaskkas.  
 

4 § 

Bivdolohpeboađuid geavahanákkat 

Juohkinprinsihpat mearriduvvojit jahkái 2021 dađi lági mielde, ahte lohpeboađut juhkko-
juvvojit stáhta ja priváhta čáhceguovllu oamasteaddjiid gaskka guolástanavádagaid mielde 
guolástanjándoriid meari ja gáddesárgá guhkkodaga vuođul ja dán maŋŋá priváhta čáhceguovl-
luid oamasteaddjiide máhcahanvuloš lohpeboađut juhkkojuvvojit guolástanavádagaid mielde 
guolástanjándoriid meari vuođul. 

Bivdolobiid vuovdimis ovddasvástideaddji oassebeallái šaddan golut gokčojuvvojit 
lohpevuovdinboađuin. Dása geavahuvvo vuosttas sajis jagi 2021 guolástanlohpeboađuin oassi, 
mii gullá stáhtii. Goluid gokčama maŋŋá badjebáza geavahuvvo oasistis stáhtii šaddan 
guolásteami bearráigeahččogoluid sihke dutkan- ja čuovvungoluid gokčamii. 
 

5 § 

Fápmuiboahtin 

Dát ásahus boahtá fápmui geassemánu 11 beaivvi 2021 ja lea fámus juovlamánu 31 beaivvi 
2021 rádjái. 
 
Helssegis geassemánu 10 beaivvi 2021 

 
 
 
 
 
 
 

Eanan- ja meahccedoalloministtar Jari Leppä 
 
 
 
 

Ráđđádalli virgeolmmoš Tapio Hakaste 
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