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Sisältö

▪ Muutoksenhaku kalatalousalueen päätökseen
▪ Erityishuomiona muutoksenhakukelvottomuus ja ajankohtainen tilanne.

▪ Mihin kalatalousalueen tulee perustaa päätöksensä?
▪ Erityishuomiona paras käytettävissä oleva tieto.

▪ Varautumisesta oikeusriitoihin
▪ Erityishuomiona oikeusturvavakuutukset ja tilanteisiin suhtautuminen.

▪ Tulevista lainsäädäntömuutoksista
▪ MMM asetusluonnos kalatalousalueiden yleisavustuksen jakoperusteista vuosiksi 2023-2027, Valtioneuvoston asetus kalastonhoitomaksun 

suuruuden tarkistamisesta ja kalastuslain muutokset.



Kalatalousalueen päätöksen valituskelpoisuudesta

• Muutoksenhakua koskeva normisto kalastuslain 14:125 § ”Muutoksenhaku kalatalousalueen 
päätökseen”. Pääsääntönä muutoksenhakuoikeus.

• Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa  2:6 § ”Hallintopäätöksen valituskelpoisuus”

• Valittamalla ei saa hakea muutosta päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa. Valittamalla ei 
myöskään saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.

• Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman ja kalatalousalueen sääntöjen osalta 1) kalatalousalue vahvistaa ehdotuksen
ja 2) ELY hyväksyy lopullisesti.

• Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätökset 19.8.2021 ja 14.2.2022. Hallinto-oikeus katsoi, että 
kalatalousalueen alueen päätös koskien käyttö- ja hoitosuunnitelman ehdotuksen vahvistamisesta on 
luonteeltaan asian valmistelua koskeva päätös.

• Vasta ELY-keskuksen hyväksymä käyttö- ja hoitosuunnitelma valituskelpoinen päätös, koska vasta se 
päättää asian käsittelyn koskien käyttö- ja hoitosuunnitelmaa.

• Oikea ratkaisu on se, että kalatalousalueen kokous jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta.

• Korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltävänä valitus ja valituslupahakemus koskien asiaa.

• Emme vielä tiedä, mikä lopputulos.

• Täytäntöönpanokieltoa ei kuitenkaan ole annettu.



Mihin kalatalousalueen tulee 
perustaa päätöksensä?
▪ Kalastuslaki

▪ Kalastuslain 1 §:

▪ Tämän lain tarkoituksena on parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon perustuen järjestää kalavarojen ekologisesti, 
taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö ja hoito siten, että turvataan kalavarojen kestävä ja monipuolinen 
tuotto, kalakantojen luontainen elinkierto sekä kalavarojen ja muun vesiluonnon monimuotoisuus ja suojelu.

▪ Hallituksen esitys:

▪ ”YK:n kalakantasopimus asettaa periaatteita hajallaan olevien ja laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämiselle ja 
hoidolle ja vahvistaa, että näiden toimien tulee perustua varovaiseen lähestymistapaan ja parhaaseen tieteelliseen 
tietoon. Sopimuksessa on kehitetty merioikeusyleissopimuksen säännöksiä valtioiden yhteistyöstä kalakantojen 
säilyttämisessä talousvyöhykkeillä ja aavalla merellä. Sopimus sisältää tätä työtä koskevat yhteistyöpuitteet.”

▪ ”Laissa pyritään luomaan raamit, joiden puitteissa yhteisiä kalavaroja voidaan hyödyntää kestävästi. Lain yhtenä 
johtoajatuksena on, että kalastuksen säätelyn tulee olla kokonaisvaltaista ja perustua parhaaseen käytettävissä 
olevaan tutkimus- ja seurantatietoon.”

▪ Päätökset tulee siten perustaa lähtökohtaisesti aina tutkittuun tietoon tai muuhun parhaaseen käytettävissä olevaan 
tietoon, ei mielipiteisiin.

▪ Isossa roolissa esimerkiksi, kun haetaan rajoituspäätöksiä tai mietitään, mikä alue soveltuu kaupalliseen 
kalastukseen.



Varautumisesta oikeusriitoihin

▪ Oikeusturvavakuutuksista.

▪ Ehdottomasti oltava.

▪ Mahdollistaa asiamiehen palkkaamisen huomattavasti vähemmällä stressillä asianosais- ja 
oikeudenkäyntikuluista.

▪ Useimmiten 10 000 euroa – 15 000 euroa, vähempi ei suositeltavaa.

▪ Ei useimmiten kuitenkaan poista korvausvastuuta, jos asia hävitään.

▪ Suhtautumisesta riitatilanteisiin.

▪ Maltti on valttia. Osattava nähdä kompromissin mahdollisuus. Oikeusprosessien kesto voi olla todella 
pitkä. 

▪ Aina suositeltavaa palkata asiamies, ellei kyse yksinkertaisesta asiasta, jossa kyse 
hallintoprosessuaalisesta menettelystä (hallintotuomioistuimet ns. ”maallikkotuomioistuimia” 
tarkoittaen, että maallikon pitäisi omassa asiassaan kyetä ajamaan asiaan ilman, että 
oikeudenmenetyksiä tapahtuu prosessuaalisista syistä johtuen).

▪ Siviiliriidoissa aina palkattava asiamies (siviilituomioistuimissa tapahtuu helposti prosessivirheitä 
muuten).



Tulevista lainsäädäntömuutoksista

▪ MMM asetusluonnos kalatalousalueiden yleisavustuksen jakoperusteista vuosiksi 2023-
2027

▪ Ei muutoksia – järjestetään samalla tavalla, kuin voimassa olevassa asetuksessa. 

▪ Perusosa (75 %), vesipinta-alaan pohjautuva lisäosa (20 %) ja kokonaispinta-alaan perustuva lisäosa (5 %) sekä kielilisä 
(1000 euroa/ lisäkieli).

▪ Kalastuslain muutosehdotukset

▪ 62 a §. Saalisilmoitus. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi pykälä, jossa säädettäisiin vapaa-ajankalastuksessa saatujen 
saaliiden ilmoitusvelvollisuudesta. Saalisilmoitus tulisi tehdä saaliiksi saaduista vaelluskaloista, sekä muista lajeista, 
joista säädettäisiin tarkemmin valtioneuvoston asetuksella

▪ Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että 16 vuotta täyttäneen vapaa-ajankalastajan olisi tehtävä 
saalisilmoitus, mikäli se olisi tarpeen kyseisen lajin tai kannan kestävän käytön ja hoidon suunnittelemiseksi 
sekä järjestämiseksi tai luontaisen elinkierron varmistamiseksi.

▪ Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että kalastusmatkailutilaisuuksien järjestäjä, eli kalastusopas, voisi tehdä 
saalisilmoituksen asiakkaansa tai asiakasryhmänsä saaliista ja pyyntitapahtumasta. Kalastusoppaan tulisi tehdä 
ilmoitus aina kalastusmatkakohtaisesti.

▪ Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti olisi määritelty kalastusrikkomuksena rangaistavaksi lain 118 §:n 12 
kohdassa.



Tulevista lainsäädäntömuutoksista

▪ Kalastuslain muutosehdotukset

▪ 90 §. Sisävesiltä saatujen kaupallisen kalastuksen saaliiden ilmoittamisvelvollisuus. Nykyisen lain 90 pykälän mukaan 
kaupallisten kalastajien on pidettävä sisävesialueella tapahtuvasta kalastuksesta päiväkirjaa ja ilmoitettava saaliista 
Luonnonvarakeskukselle. Tätä järjestelyä ehdotetaan muutettavaksi siten, että kaupallisten kalastajien tulisi jatkossa 
ilmoittaa tiedot kalastuksestaan ja saalistaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Tällä tavalla 
yhdenmukaistettaisiin saaliin ilmoitusmenettelyä merialueen kaupallista kalastusta koskevan käytännön mukaiseksi.

▪ 99 §. Valvontaviranomaiset ja kalastuksenvalvojat. Pykälän viimeistä momenttia muutettaisiin siten, että siinä 
todettaisiin, että kalastuslain nojalla hyväksytyllä ja valtuutetulla kalastuksen-valvojalla ei olisi toimivaltaa valvoa 
kaupallista kalastusta koskevan Euroopan unionin lain-säädännön noudattamista. Tämä jättäisi kalastuksenvalvojille 
kuitenkin mahdollisuuden valvoa Euroopan unionin lainsäädännöstä tulevien vapaa-ajankalastusta koskevien 
säännösten noudattamista.

▪ 118 §. Kalastusrikkomus. Pykälän 1 momentin 12 kohtaa muutettaisiin siten, että siihen lisättäisiin uuden ehdotetun 
62 a §:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöminen.

▪ Valtioneuvoston asetus kalastonhoitomaksun suuruuden tarkistamisesta

▪ Tänä vuonna: Kalastonhoitomaksu on 45 euroa kalenterivuodelta, 15 euroa seitsemältä vuorokaudelta ja 6 euroa 
vuorokaudelta.

▪ 1.1.2023 lukien: kalastonhoitomaksu olisi 47 euroa kalenterivuodelta, 16 euroa seitsemältä vuorokaudelta ja 6 euroa 
vuorokaudelta.
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