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LAIN TAVOITTEET

Tavoitteena selkeä ja tietoon perustuva kalastuksen
järjestäminen, jolla edistetään

1. kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaali-
sesti kestävää hyödyntämistä

2. elinkeinojen ja virkistyskäytön avulla syntyviä
hyvinvointivaikutuksia ja kestävää kasvua

3. kalakantojen elinvoimaisuuden ja luonnon moni-
muotoisuuden säilymistä

4. eri toimijoiden roolin selkeyttämistä ja keskinäisen
yhteistyön lisäämistä sekä alueellisten ja paikallis-
ten toimijoiden osallistumista (vesialueen omistajat,
kalastaja- ja ympäristöjärjestöt) ja hallinnon toimi-
vuutta
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KALAKANTOJEN HOITO
 Kalakantojen luonnonvaraisen elinkierron

vahvistaminen
 Kalastuksen säätelystä keskeisin kalakantojen

hoitokeino
 Tietoon perustuva suunnittelu- ja säätely-

järjestelmä
 Monipuoliset mahdollisuudet

säädellä kalastusta
– Perussäännöt laissa
– Uudet säätelymahdollisuudet (pyyntimitat, rasva-

eväleikkaus)
– Vaelluskalojen säätelyn erityistarpeet
– Säätely normein ja hallintopäätöksin

• Heikentyneiden ja uhanalaisten kalakantojen
suojelua tehostetaan

• Kalojen istutustoiminnan periaatteet selkeytetään
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VAPAA-AJANKALASTUS

• Maksuttomat yleiskalastusoikeudet (onginta ja pilkintä)
säilyvät

• Kalastuksenhoitomaksu ja viehekalastusmaksu
yhdistetään yhdeksi maksuksi (kalastonhoitomaksu)

o oikeuttaa kalastamaan yhdellä vieheellä ja paino-
vieheellä ja vavalla koko maassa (paitsi
kieltoalueilla).

o hinta 39 €/vuosi, 12 €/viikko ja 5 €/vrk
• Maksuvelvollisuus koskee 18 – 64 -vuotiaita

kalastajia
• Uusi maksu yksinkertaistaa järjestelmää
• Kalatalousalueen tehtäväksi laissa kalastuksen

yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen
vapaa-ajan kalastuksen tarpeisiin

• Kalastajille tietojärjestelmä, jonne kalastuksen
rajoitustiedot kootaan
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KAUPALLINEN KALASTUS

• Siirrytään käyttämään ammattikalastaja termin sijasta EU:n käyttämää
kaupallista kalastajaa

• Lain avulla helpotetaan kaupallisten kalastajien kalastuslupien saamista
(ELY:n lupa)

• ELY-keskuksen on luvassa määrättävä kalastukselle sallitut alueet, sallitut
pyydykset, kalastuksen kohteena olevat kalalajit, sallitut
kalastusajankohdat sekä tarvittaessa sallittu enimmäissaalis. Lisäksi
luvassa voidaan määrätä, miten kaupallisen kalastajan on raportoitava
saaliistaan.

• Kaupalliseen kalastukseen soveltuvat alueet määritellään käyttö- ja hoito-
suunnitelmissa

• Kaupalliset kalastajat jaetaan kahteen ryhmään ALV-rajan (10 000 €)
perusteella

• Kalastuksen säätelyssä kaupallisten kalastajien ryhmään 1 kuuluville
kalastajille voidaan antaa erilaisia rajoituksia kuin muille kalastajille
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KAUPALLINEN KALASTUS

• Kaupallisille kalastajille sallitut pyydykset määritellään laissa 
(trooli ja yli 240 m verkkoja)

• Raportointivelvollisuus myös sisävesialueen saaliille
• Muut kuin kaupalliset kalastajat:

• Pyynti- tai venekuntaa kohden enintään 240 m verkkoja
• Lupa myydä vähäisiä eriä satunnaisesti suoraan lopulliselle 

kuluttajalle (~100 kg perkaamatonta kalaa ja 300 rapua 
vuodessa)
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 Kalastusalueista kalatalousalueita
– Alueet suuremmiksi ja niiden määrä vähenee
– Alueiden rajojen määrittämiseen vaikuttaa kalojen elinkierto,

kalastuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen ja valuma-
aluejako

– Aluejaon vahvistaa ELY-keskus kalatalouden yhteistyöryhmän
ehdotuksen perusteella

– Alueen muodostavat vesialueen omistajien edustajat, mukana
myös kalastusjärjestöt ja asiantuntijoina ympäristöjärjestöt

– Julkisoikeudellisia yhdistyksiä; toimieliminä yleiskokous,
hallitus ja toiminnanjohtaja
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MUITA MUUTOKSIA



 Kalastusalueista kalatalousalueita
– Kalatalousalueen tehtävät:
 Kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu
Käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinta, toimeenpano ja

seuranta
 Kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus
Kalastuksenvalvonnan järjestäminen
 Kalastuksen ja kalakantojen hoitotoimenpiteiden seuranta-

tietojen kerääminen
 Yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen (vapaa-

ajan ja kaupallinen kalastus)
 Viehekalastuksesta kertyneiden korvausvarojen jako

– Vesialueeseen kohdistuva vieherasitus vahvistetaan
käyttö- ja hoitosuunnitelmassa
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MUITA MUUTOKSIA
Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma
 Suunnitelma kalakantojen hoitotoimenpiteiksi
 Suunnitelma kalastuksen kehittämis- ja edistämistoimenpiteiksi
 Ehdotus vapaa-ajan kalastuksen yhtenäislupajärjestelmän kehittämiseksi
 Ehdotus vaelluskalojen ja uhanalaisten kalakantojen elinkierron 

turvaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä
 Ehdotus tarvittaviksi kalastuksen säätelytoimenpiteiksi

– ELY tekee päätökset (=merkittävän julkisen vallan käyttöä)
 Kalataloudellisesti merkittävien alueiden sekä kaupalliseen 

kalastukseen ja kalastusmatkailutarkoitukseen hyvin soveltuvien 
alueiden määritys
 Ehdotus omistajakorvausten jaosta
 Suunnitelma kalastustietojen seurannan ja kalastuksenvalvonnan 

järjestämiseksi
 ELY hyväksyy ja valvoo käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpanoa
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MUITA MUUTOKSIA

 Kalatalousalueen yleiskokous
– Yli 1000 ha vesialuetta = 3 ääntä
– 500-999 ha = 2 ääntä
– Vähintään 50 ha ja muita jäseniä edustavalla = 1 ääni
– Toiminnanjohtaja hoitaa kalatalousalueen juoksevaa hallintoa,

nimenkirjoitusoikeus ja vastaa kalatalousalueen kirjanpidosta sekä
varainhoidosta

 Yleisvesien hallinnointi siirtyy kalastusalueilta (sisävedet) ja ELY-
keskuksilta (merialue) metsähallitukselle

 Kalastonhoitomaksun kerääminen siirtyy MMM:ltä metsähallituk-
selle
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MUITA MUUTOKSIA

 ELY-keskusten yhteyteen perustetaan kalatalouden yhteistyöryhmä

– Avustaa alueen kalatalousasioiden hoitamisessa, näkemysten
yhteensovittamisessa sekä tutkimustiedon hyödyntämisessä

– ELY asettaa 5 vuodeksi kerrallaan ja se koostuu kalatalous-
alueiden, kalastus- ja ympäristöjärjestöjen, tutkimuksen, hallinnon,
maakuntien liittojen edustajista

– Toimii ELYn ohjauksessa ja tehtävänä on tehdä esityksiä ja
aloitteita kalastuksen järjestämisestä ja kalakantojen hoidosta

– Arvioi käyttö- ja hoitosuunnitelmia ja niissä esitettyjä käyttö- ja
hoitotoimenpiteitä sekä tekee esityksiä alueellisissa ja
valtakunnallisissa hoitosuunnitelmissa esitettyjen toimenpiteiden
yhteensovittamisesta

– Tekee ELYlle ehdotuksen kalatalousaluejaoksi
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MUITA MUUTOKSIA
 Kalastonhoitomaksuvarojen käyttö

– Kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelusta ja toimeenpanosta, ohjaamisesta ja
kehittämisestä sekä kalastuksenvalvonnasta aiheutuviin kustannuksiin
 Vrt. nykyiset kalatalouden erityisavustukset

– Kalatalousalueiden toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin
 Nykyistä suurempi perusrahoitus ja loppu määräytyisi hankerahoituksena

– Kalatalousalan neuvontapalvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin
 Avustuksen luonne yleisavustuksesta hankerahoitukseksi

– Kalavesien yleiskalastusoikeuksien hyödyntämiseen sekä kalastusopastoimintaan
perustuvasta käytöstä maksettaviin korvauksiin vesialueen omistajille
 Viehekalastusrasituksen perusteella, jonka Luonnonvarakeskus (LUKE) selvittää

kalastonhoitomaksurekisterissä oleville henkilöille lähetettävän tiedustelun avulla
valtakunnallisesti, ELY-keskuksittain ja kalatalousalueittain

– Valtiolle ja Metsähallitukselle kalastonhoitomaksun kannosta aiheutuvien menojen
maksamiseen

 Laki voimaan vuoden 2016 alusta, kalatalousalueet 2019 alusta (ehdotus rajoiksi 
2016), kalastusalueiden rajoituspäätökset jäävät voimaan kunnes toisin säädetään, 
enintään 5 vuotta lain voimaantulosta; siirtymäsäännökset jakamattomista omistaja-
korvauksista
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Kalatalouden organisointi
kolme kalatalousELYä: Rannikko-Suomi, Järvi-Suomi ja  
Pohjois-Suomi

päätoimipaikat Turku, Kuopio ja Rovaniemi    
uudistuksen taustalla valtionhallinnon sopeuttamistoimet,
eläköityminen
tehokkaampi tehtävien järjestäminen, virkamiesten erikoistu-
minen ja sijaisuudet
tehtävien keskittämisiä 
paikallistuntemus pysyy, nykyiset toimipaikat säilyvät 

ELY kalatalouspalvelut/Järvi-Suomi
PL 164
50101 MIKKELI



KALATALOUDEN ORGANISOINTI 1.1.2015

MIKKELIN TOIMIPAIKKA
Johtava kalatalousasiantuntia Jorma Tiitinen
Kalastusbiologi Teemu Hentinen (vs.)
Kalatalousasiantuntija Seppo Reponen

KUOPION PÄÄTOIMIPAIKKA
Johtava kalatalousasiantuntija Timo Takkunen
Kalatalousasiantuntija Kari Kosunen
Kalataloustarkastaja Maija Kilpeläinen

JOENSUUN TOIMIPAIKKA
Johtava kalatalousasiantuntija Veli-Matti Kaijomaa
Kalastusbiologi Timo Turunen
Kalatalousasiantuntija Heli Peura

ELY-kalatalouspavelut, Järvi-Suomi
JYVÄSKYLÄN TOIMIPAIKKA
Kalatalouspäällikkö Matti Sipponen (yksikön päällikkö)
Kalastusbiologi Mari Nykänen
Kalatalousasiantuntija Veli-Matti Paananen
Kalataloustarkastaja Tuula Koponen

HÄMEENLINNAN TOIMIPAIKKA
Kalastusbiologi Jorma Kirjavainen
Kalatalousasiantuntija Vesa Lehtimäki
Kalastusmestari Jari Pelkonen

TAMPEREEN TOIMIPISTE
Kalastusbiologi Hannu Salo 


