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Koronapandemia, 
takaisin normaaliin – vai 
ei?

▪ Etäkokouksia koskevat poikkeuslait ovat 
lakanneet olemasta voimassa.

▪ Yhdistyslakiin on tullut muutoksia 11.7.2022, 
koskee myös kalatalousalueita.

▪ Mahdollisuus pitää kokoukset kokonaan 
etänä, jos tämä on säännöissä mainittu.

▪ Hybridikokouksia voidaan pitää ilman, että 
sitä kirjoitetaan sääntöihin.

▪ Tarkistakaa, tarvitseeko sääntöjä päivittää.

▪ Ohjeet ja sääntömallit löytyvät osoitteesta 
ahven.net > kalatalousalueet



Ukrainan sota ja 
energiakriisi iskevät 
voimakkaasti 
kalateollisuuteen

• Rehun ja lannoitteiden saatavuus

• Korkea energiahinta

• Viennin väheneminen

• Lohen hinta nousi merkittävästi, on 
alkaneet laskea - kalan kulutus on 
vähentynyt rajusti

• Huoltovarmuus, työryhmä

• www.merijakalatalous.fi
Tapio Gustafsson



Korona vauhditti kalastuslupien myyntiä, on 
tasaantunut ja kääntynyt laskuun

Indeksikorotus 2023 

vuosimaksu 45 € → 47 €

viikkomaksu 15 € → 16 €

kalastusoppaat 100 € → 105 €

Huom! Indeksikorotus ei kata

inflaatiota täysimääräisesti



Kalatalousbudjetti 2023

▪ Perustuu vuoden 2021 kalastuksenhoitomaksukertymään

▪ Noin 1,5 miljoonaa euroa vähemmän jaettavaa rahaa vuonna 2023 (-13 %)



Eduskuntavaalit 2023

▪ Seuraavat eduskuntavaalit pidetään 
2.4.2023

▪ Keskusliitto on laatinut omat 
vaalitavoitteensa:

▪ Kotimaista kalanedistämisohjelmaa 
tulee jatkaa

▪ Yhteisaluelain uudistus ja 
osakaskuntien yhdistämisen 
tukeminen

▪ Myös yli 65-vuotiaiden on 
maksettava kalastuksenhoitomaksu 
tai ikäraja nostetaan 70 vuoteen. 
Kalastuslain toimeenpano 
vaarantuu rahavarojen vähentyessä



Ankeriaan pidennetty 
rauhoitusaika 

•

•

•

•

•

Tapio Gustafsson Malin Lönnroth



• Kalastuslakia esitetty muutettavaksi niin,  että 
asetuksella voitaisiin säätää:

• Vapaa-ajan kalastajien on tehtävä saalisilmoitus 
LUKElle joistakin vaelluskaloista esim. lohesta, 
järvilohista, taimenesta, ankeriaasta ja nieristä
Vuoksenin vesistössä

• Tarkoituksena on parantaa kalakantoja koskevan 
tiedon laatua ja parempaa tietoa päätöksentekoa 
varten

• Tukee Oma Kalan käyttään ottoa ja on
• Hallitusohjelman mukainenasia
• Lausuntoja voi antaa 14.10.2022 asti.

Oma Kala, vapaa-ajankalastajien 
ilmoitusvelvollisuus

Tapio Gustafsson



Uutta
rannikkostrategia
a laditaan (YM)
▪ Tarkoituksena on selvittää millä tavoin 

rannikon ihmisten ja luonnon hyvinvointia ja 
yhteiseloa voidaan edistää , miten 
kestävyysmurroksen haasteisiin voitaisiin 
rannikkoalueilla vastata.

▪ Suomeen laadittiin v 2006 rannikkostrategia 
´Kestävästi rannikolla´. 

▪ V 2020 on valmistunut Suomen koko 
merialuetta koskeva merialuesuunnitelma, 
jonka osana tarkasteltiin meren ja maan 
vuorovaikutusta

▪ Lähtökohtana ovat merialuesuunnittelun 
sidosryhmäyhteistyössä laaditut 
tulevaisuuden skenaariot sekä maan ja 
meren vuorovaikutustarkastelut +nykyinen 
rannikkostrategia 

▪ Työ valmistuu alkuvuodesta 2023. 
Osallistumme työhön. Shutterstock



• Osoitteessa ahven.net on paljon ruokaan 
liittyvää tietoa. Viimeisimpien joukossa;

• Hakemus poikkeusluvan myöntämiseksi 
ankeriaan pyyntiin (malli, word)

• Hyvän hallinnon opas kalatalousalueille 
(pdf)

• Ohjeet kalastusalueen toiminnan 
turvaamiseksi odottamattomien 
tapahtumien varalta. 

Tutustu mallilomakkeisiimme ja muuhun 
materiaaliin osoitteessa ahven.net!



KKL hakee uusia 
työkavereita

▪ Lakimies Elias Rauhala Lapin ELY-
keskukseen

▪ Järjestöjohtaja Risto Vesa 
eläkkeelle 2023

Malin Lönnroth



Tulevia tapahtumia

▪ Kalastuksenvalvontakoulutukset 
jatkuvat näillä näkyimin keväällä –
meillä on verkkokoulutusta 

▪ Valtakunnalliset kalastusaluepäivät M/S 
Gabriellalla 28-30.3.2023



Pysy ajan tasalla!
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