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Valmistelun vaiheet
§ Ensimmäinen luonnos uudesta kalastuslaista 

julkistettiin joulukuussa 2013
§ Lausuntokierros talvella 2014, annettiin yli 200 

lausuntoa
§ Toinen versio keväällä 2014, viilattu lausuntojen 

perusteella 
§ Kolmas versio alkukesästä
§ Poliittinen valmistelu kesällä - syksyllä 2014
§ Hallituksen esitys 16.10.2014
§ Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö 

3.3.2015
§ Laki tulee voimaan 1.1.2016



Yleiskalastusoikeudet
§ Nykyinen kalastuksenhoitomaksu (24 €) ja läänikohtainen 

viehekalastusmaksu (31 €) yhdistetään 
kalastonhoitomaksuksi. 
§ Maksun nojalla saa kalastaa koko maassa yhdellä vavalla, 

vieheellä ja painovieheellä. 
§ Hinta 39 €/vuosi, 12 €/viikko ja 5 €/vuorokausi.
§ 18–64 -vuotiaat muuta kuin onkimista ja pilkkimistä  harjoittavat 

kalastajat maksavat
§ Silakkalitkalla kalastus muuttuu maksuttomaksi 

yleiskalastusoikeudeksi. 
§ Kalan ulkoapäin tartuttaminen tulee kielletyksi eli rokastus

ja mateen pilkintä ns. ryöstäjäpilkillä kielletään
§ Kylässä muutoin kuin tilapäisesti asuville nykylaissa 

säädetyt oikeudet kumotaan



Kaupallinen kalastus

§ Laki antaa ELY-keskukselle mahdollisuuden myöntää luvan (13 §) 
kaupalliselle kalastajalle, jos kalastaja ei omistajalta onnistu 
saamaan kalastusoikeutta 
§ Edellyttää mm., että vesialue on käyttö- ja hoitosuunnitelmassa 

kaupalliseen kalastukseen soveltuvaksi määritelty. 
§ Lupatulot vesialueen omistajille
§ Ammattikalastuslupa olisi voimassa mahdollisista valituksista 

huolimatta
§ Vain kaupallisille kalastajille on sallittua troolin ja yhteensä yli 240 m 

pituisten verkkojen käyttö (49 §).
§ Muille kalastajille yli 240 m verkkojatojen käyttö ei  ole sallittu lukuun 

ottamatta Lappia (67 ° N pohjoispuolella)
§ Meren yleisvesialueilla samat pyydykset kuin nykylaissa varattu 

ammattikalastajille: isorysät ja yli 100 koukun koukkupyydykset 



Kalastuksen säätely

§ Alueelliset kalastuksenrajoituspäätökset siirtyvät uudessa laissa 
nykyiseltä kalastusalueelta ELY-keskuksen tehtäväksi. 

§ Lisäksi vesialueen omistajilla on mahdollisuus asettaa lupaehtoja 
myöntämiinsä kalastuslupiin ja ohjeistaa osakkaiden kalastusta

§ Kalastusalueet muuttuisivat kalatalousalueiksi ja niiden 
maantieteellinen koko laajenee/lukumärä pienenee (22 §). 

§ Alueet laatisivat jatkossakin käyttö- ja  hoitosuunnitelman, jonka 
merkitys kasvaa.

§ Lakiin tulisi uutena elementtinä valtakunnalliset kalavarojen 
hoitosuunnitelmat (34 §)

§ Laaja kirjo erilaisia säätelymahdollisuuksia
§ Vaelluskalojen suojelun priorisointi näkyy läpi koko lain



Kalatalousalueet
§ Julkisoikeudellinen yhdistys
§ Yleiskokouksessa omistajilla porrastettu äänivalta 

ja ympäristöjärjestöillä puheoikeus
§ Aloite kalastuksen säätelytoimenpiteisiin KHS:n

kautta ELY:lle
§ KHS:n tärkeitä osia lisäksi kaupallisen kalastuksen 

alueiden määrittely ja kalastuksenvalvonnan 
suunnitelma
§ Yhteistyöryhmä laatii aluejakoehdotuksen ja 

toimii myöhemmin lausunnonantajana mm 
käyttö- ja hoitosuunnitelmista



Vesialueen omistajan asema
§ Vesialueen omistajan asema laissa säilyy pääpiirteissään samana 

kuin voimassa olevassa laissa (5 §)
§ Oikeus kalastaa ja määrätä kalastuksesta kuuluu vesialueen omistajalle 

siten kuin laissa säädetään.
§ Pyydyskalastus (verkko, katiska) ja uistelu säilyy vesialueen omistajien 

myymien lupien piirissä jatkossakin, samoin erityiskalastuskohteet 
(koskialueet yms.)

§ Pyynnin järjestäminen käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti
§ Erityisperusteisten kalastusoikeuksien suhde vesialueen omistajiin 

määritellään
§ Yli 8 verkkoa / pyyntikunta vain kaupallisille kalastajille
§ Saaliin myyntioikeus vain kaupallisille kalastajilla 
§ Sisävesillä sallitaan myynti suoraan kuluttajalle , satunnaisesti ja 

vähäistä kalaerää 
§ Merialueella myyntikielto jo nyt voimassa EU-säädösten perusteella



Kalatalouden rahoitus
§ Kalatalouden perusrahoitus hoidetaan uuden 

kalastonhoitomaksun tuotolla
§ Hinta tarkistetaan 5 vuoden välein

§ Rahoitettava toiminta määritellään laissa (82§) ja eri 
käyttökohteisiin jakautuminen vuosittain talousarviossa.
§ Kalastuksen valvonta
§ Kalatalousalueiden toiminta
§ Kalatalousneuvontapalveluiden järjestäminen
§ Omistajakorvaukset
§ Kalastonhoitomaksun perimiskustannukset

§ Yleiskalastusoikeuksista maksettavan korvauksen perusta 
on jatkossa viehekalastus nykyisen onginnan, pilkinnän ja 
viehekalastusrasituksen sijaan (82 ja 83 §). 



Kalastuslakia hienosäädetään asetuksilla

§ Kalastusasetuksen valmistelu MMM:ssä on 
käynnistynyt
§ Asetuksen valmistelussa otetaan huomioon 
§ kalataloushallinnon strategia, 
§ lohi- ja meritaimenstrategia, 
§ kalatiestrategia ja 
§ kala- ja rapukantojen hoitosuunnitelmat.

§ Asetukset voimaan lain mukana vuoden 2016 
alusta



Asetuksen sisältö luonnosversion 2 perusteella

§ Kalojen rauhoittaminen
§ Kalojen sallitut pyyntimitat
§ Saaliskiintiöt
§ Pyydysten merkintä
§ Verkkokalastusta koskevat määräykset
§ Isorysäpyyntiä koskevat määräykset
§ Istutuksia koskevat määräykset
§ Kalastuksen valvontaa koskevat määräykset



Mitä uutta asetukseen on tulossa
§ Rasvaevällisten lohien ja taimenten rauhoittaminen 

erikseen ja eri pyyntimitat rasvaevällisille/eväleikatuille
§ Kuhan pyyntimitta sisävesissä 45 cm ja meressä 40 cm
§ Vapaa-ajankalastuksessa sallitaan enintään 1 lohen ja 

rasvaevättömän järvilohen saaliiksi ottaminen 
kalastajaa ja vuorokautta kohti.

§ Vaelluskalavesistöön kuuluvassa joessa kalastus 
verkolla kielletty 15.8.-30.11.

§ Vahvemman kuin 0,20 mm havaksesta, punotusta 
langasta tai vahvasta kuitumateriaalista tehtyjen 
verkkojen käyttö kielletty < 50 m etäisyydellä 
merenrannasta.



Mitä uutta asetukseen on tulossa

§ Istutuksista tulossa tarkempia määräyksiä, 
joita ei vielä luonnoksessa ole
§ Vaelluskalavesistöjen määrittely vielä 

tekemättä
§ Voi sisältää muutakin kuin virtavettä, esim. 

tärkeitä syönnösalueita

§ Taimenten, lohien ja järvilohien > 1 v istukkaat 
rasvaeväleikattava.



Mikä ei ole muuttumassa
§ Pyydysten merkintä
§ Kalastuksenvalvojan koulutusta ja koetta 

koskevat määräykset



Lakiuudistuksen seuraava vaihe
§ Eduskunnan 2 lausumaa
§ Yhteisaluelain uudistaminen käynnistettävä
§ Ammattikalastusluvan vaikutukset kalakantoihin ja 

kalan tarjontaan seurataan ja selvitys annetaan 
MMM:lle 3 vuoden jälkeen.

§ Lakiuudistuksen vaihe III
§ Käynnistetään seuraamusjärjestelmän kehittämistä 

koskeva selvitys (kalalajien ohjeelliset arvot 
asetukseen)
§ Yhteisaluelaki
§ Muuta???


