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Uuden kalastuslain tavoitteet

Tavoitteena selkeä ja tietoon perustuva 
kalastuksen järjestäminen, jolla edistetään 

1. kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti  ja 
sosiaalisesti kestävää hyödyntämistä 

2. elinkeinojen ja virkistyskäytön avulla 
syntyviä hyvinvointivaikutuksia ja kestävää 
kasvua

3. kalakantojen elinvoimaisuuden ja luonnon 
monimuotoisuuden säilymistä

4. eri toimijoiden roolin selkeyttämistä ja 
keskinäisen  yhteistyön lisäämistä  sekä 
alueellisten ja paikallisten toimijoiden 
osallistumista (vesialueen omistajat, 
kalastaja- ja ympäristöjärjestöt) ja hallinnon 
toimivuutta 



Kalakantojen hoito

 Kalakantojen luonnonvaraisen 
elinkierron vahvistaminen

 Kalastuksen säätelystä keskeisin 

kalakantojen hoitokeino

 Tietoon perustuva suunnittelu- ja 
säätelyjärjestelmä

 Monipuoliset mahdollisuudet 

säädellä kalastusta

– Perussäännöt laissa

– Uudet säätelymahdollisuudet 
(pyyntimitat, rasvaeväleikkaus)

– Vaelluskalojen säätelyn 
erityistarpeet

– Säätely normein ja 
hallintopäätöksin

• Heikentyneiden ja uhanalaisten 
kalakantojen suojelua tehostetaan

• Kalojen istutustoiminnan periaatteet 
selkeytetään

 
 
 

 Tieto kalakannoista ja 

kalastuksesta (tutkimus- 

ja paikallinen tieto) 

Valtakunnalliset 
kalavarojen 

hoitosuunnitelmat 

Kalatalousalueen käyttö- 

ja hoitosuunnitelma 
 

Kalastuksen säätely ja 

muut hoitotoimenpiteet 

 

 
ELINVOIMAISET 

KALAKANNAT 
 

KESTÄVÄ 
KALASTUS 



Keskeiset muutokset kalastuksen 
säätelyjärjestelmään

 Peruskiellot (kielletyt kalastustavat, pyyntimenetelmät ja 
kalastusvälineet) pyritty saamaan yhteen pykälään (46 §). (Esim. 
ajoverkon käyttökielto).

 Asetuksenantovaltuudet täsmentyvät

- mahdollisuus alueellisen, ajallisen ja tietyn pyydyksen käytön 
rajoittamisen lisäksi saaliin määrän ja laadun säätelemiseen sekä 
rasvaeväleikkauksen avulla tapahtuvaan sääntelyyn. Mahdollisuus 
asettaa alamitan lisäksi ylämitta.

 Alueellinen kalastuksen säätely muuttuu

– Kalatalousalue laatii käyttö- ja hoitosuunnitelman ja esityksen 
tarvittavista säätelytoimista esim. verkon silmäkokorajoituksista. 
Varsinaisen päätöksen asiasta tekee ELY-keskus nykyisen 
kalastusalueen sijaan.

 Paikallinen kalastuksen säätely säilyy vesialueen omistajilla. 
Kalastuksen järjestämisestä vastaa kalastusoikeuden haltija. Kalastus 
on järjestettävä käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Omistajalla 
on oikeus asettaa myymiinsä lupiin ehtoja kalastuksen säätelemiseksi.
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Lakisääteisten toimijoiden roolitus

1) Kalastusoikeuden haltijat: kalastuksen järjestäminen ja kalavarojen 
hoitotoimenpiteiden toteuttaminen käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti

2) Kalatalousalueet: käyttö- ja hoitosuunnitelman laatiminen, 
toimeenpano, kalastuksenvalvonta sekä yhtenäislupa-alueiden 
kehittäminen

3) Kalatalousviranomainen: kalastuksen säätelyä koskevien 
välttämättömien hallintopäätösten tekeminen

4) Alueelliset kalatalouden yhteistyöryhmät: intressien 
yhteensovittaminen ja konfliktien ennaltaehkäisy
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2015

Vanha

laki ja 

asetus

2016

Uusi laki

ja asetus

2017

2018
2019

2020

Yhteistyöryhmät
asetetaan

Kalastusalueet 
jatkavat 2018 
loppuun asti. 

2021Yhteistyöryhmän 
esitys 
kalatalousalueiden 
rajoista

Käyttö- ja
hoitosuunnitelma
jätettävä ELY:lle

Uusi 
järjestelmä 
toiminnassa

Uuteen kalastuslakiin siirtyminen

Kalatalousalueen 
säännöt 
vahvistettavaksi 
ELY:lle

Kalatalousalueen
1. yleiskokous
ELY:n kutsumana
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Yhteistyöryhmän esitys 
kalatalousalueeksi



Käyttö- ja hoitosuunnitelma isossa roolissa

Lain vaatima sisältö

 1) perustiedot vesialueiden ja kalakantojen tilasta;

 2) suunnitelma kalastuksen kehittämis- ja edistämistoimenpiteiksi ja näitä koskeva 
tavoitetila sekä ehdotus vapaa-ajan kalastuksen yhtenäislupajärjestelmän kehittämiseksi;

 3) suunnitelma kalakantojen hoitotoimenpiteiksi;

 4) ehdotus vaelluskalojen ja uhanalaisten kalakantojen elinkierron sekä muun biologisen 
monimuotoisuuden turvaamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä;

 5) ehdotus tarvittaviksi kalastuksen alueellisiksi säätelytoimenpiteiksi;

 6) ehdotus kalastonhoitomaksuina kerättävien varojen omistajakorvauksiin käytettävän 
osuuden jakamiseksi;

 7) kalataloudellisesti merkittävien alueiden sekä kaupalliseen kalastukseen ja 
kalastusmatkailutarkoitukseen hyvin soveltuvien alueiden määritys;

 8) kullakin kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvalla alueella kaupalliseen kalastukseen 
soveltuvien pyydysten määritys;

 9) suunnitelma kalastustietojen seurannan ja kalastuksenvalvonnan järjestämiseksi.
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Lähde: Marjomäki Timo, 2015,
Esitelmä kalastuslakipäivillä



Kalastusoikeus

 Oikeus kalastaa ja määrätä kalastuksesta kuuluu vesialueen 
omistajalle, käytännössä yleensä osakaskunnalle

 Yhteisen vesialueen osakkaalla on oikeus kalastaa vesialueella siten 
kuin yhteisen vesialueen osakaskunta päättää

 Oikeus osakaskunnan vesialueen käyttöön määräytyy 
pyydysyksiköiden perusteella. Pyydysyksiköitä jaettaessa on otettava 
huomioon yhteisen vesialueen osakkaat sekä muut, joilla on oikeus 
harjoittaa kalastusta sanotulla vesialueella.

 Osakas voi ilman muiden osakkaiden suostumusta antaa toiselle luvan 
kalastaa osakkaalle itselleen kuuluvan kalastusoikeuden nojalla

 Poikkeuksena ”säännöstä” yleiskalastusoikeudet ja ELYn myöntämät 
alueelliset luvat kaupallisen kalastuksen harjoittamiseen ja 
kalastusopastoimintaan
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Sisävesien kaupallisen kalastajan velvollisuudet ja 
oikeudet

 Rekisteröityminen, ryhmät I ja II

 Alukset rekisteriin 12.12.2017 mennessä

 Saaliiden ilmoitusvelvollisuus

 Oikeus kalan myyntiin 

 Oikeus pyyntiin troolilla ja verkoilla, joiden yhteen laskettu pituus 
on pyynti- tai venekuntaa kohden enemmän kuin 240 metriä

 Kuhan pyyntimitta 40 cm  (I-ryhmän kalastajat)

 Oikeus EMKR-tukiin (I-ryhmän kalastajat)
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Kalastuksenvalvonta

 Valvontaa tekevät viranomaiset ja kalastuslain mukaiset 
kalastuksenvalvojat

 Pääosin valvontaa tekevät kalastuksenvalvojat 
vapaaehtoispohjalta, viranomaisvalvonta melko vähäistä

 Kaupallisen kalastuksen valvonta ei sisävesillä eroa 
muusta valvonnasta

 Valvonnan määrässä suurta alueellista vaihtelua
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Kuhan kaupallisen kalastuksen kiintiöiminen 
Simpelejärvellä – antaako laki mahdollisuudet siihen?

 Ei lainsäädännöllisiä esteitä, kyse lähinnä vesialueen omistajien 
välisestä sopimisesta

 Haasteita:

1) kuinka kiintiö jaetaan oikeudenmukaisesti? 

2) miten käyttöä valvotaan? 

3) miten vapaa-ajankalastus otetaan huomioon?

4) löytyykö riittävät resurssit vuotuisen kiintiön arviointiin?
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Yhteenvetoa

 Tavoitteellisuus tärkeää, ”kalavesien kaavoitus”?

 Käyttö- ja hoitosuunnitelma keskeisessä roolissa -> taloudelliset 
resurssit hyvien suunnitelmien tekoon tulisi varmistaa 

 Istutuskeskeisestä kalavedenhoidosta luontaiseen lisääntyvään 
perustuvaan

 Keskeisenä keinona kalastuksen säätely

 Säätelyn tukena valvonta

 Seurantaa ja tiedotusta tarvitaan

 Sosiaalinen kestävyys myös tärkeää
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Kiitos!

www.kalat.fi

www.kalastusrajoitus.fi
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