
Kalastuslain 13 § ja 14 §
käytännössä 

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Rannikon kalatalousaluepäivät 28.9.2022



13 § Alueellinen lupa kaupallisen kalastuksen harjoittamiseen

Kalavarojen kestävän tuoton ja hyödyntämisen sekä käyttö- ja hoitosuunnitelman toteutumisen 

turvaamiseksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää kaupalliselle kalastajalle 

enintään viiden vuodenmääräajaksi luvan kaupallisen kalastuksenharjoittamiseen, jos:

1) vesialue on käyttö- ja hoitosuunnitelmassa määritetty kaupalliseen kalastukseen hyvin 

soveltuvaksi;

2) vesialueen kalakantojen tila mahdollistaa niiden hyödyntämisen kaupalliseen kalastukseen;

3) luvanhakija ei ole itse eikä kalatalousalueen avustuksella päässyt kalastusoikeuden haltijoiden 

kanssa sopimukseen vesialueenkäyttämisestä kaupalliseen kalastukseen; ja

4) kaupallisen kalastuksen harjoittamisesta ei aiheudu merkittävää haittaa alueen rannanomistajille 

tai -haltijoille tai alueen muulle käytölle.



13 § Alueellinen lupa kaupallisen kalastuksen harjoittamiseen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on luvassa määrättävä kalastukselle sallitut alueet, 

sallitut pyydykset, kalastuksen kohteena olevat kalalajit, sallitut kalastus ajankohdat sekä 

tarvittaessa sallittu enimmäissaalis. Lisäksi luvassa voidaan määrätä, miten kaupallisen kalastajan 

on raportoitava saaliistaan.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua lupaa ei saa myöntää, jos luvan nojalla tapahtuva kalastus 

heikentäisi kohtuuttomasti kalastusoikeuden haltijan mahdollisuutta hyödyntää kalastusoikeuttaan 

tai jos siitä aiheutuisi muuta merkittävää haittaa.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lupapäätöstä on noudatettava muutoksenhausta 

huolimatta.
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Asiaan liittyvät myös pykälät

14 § Kaupallisesta kalastuksesta kalastusoikeuden haltijoille maksettava korvaus

- Yhteenveto hintatasosta isoimmista alueista esim. Suomenlahti

- Metsähallitus, kaupunkien ja kuntien lupahinnat plus kalatalousalueen muut linjaukset 

15 § Etusijalle asettaminen luvan myöntämisessä kaupalliseen kalastukseen

- I-ryhmän kalastajat ja joilla on aiemmin ollut lupa.

16 § Lupaehtojen muuttaminen ja luvan peruuttaminen

- Olosuhteiden muutos, 

- Kalastus ei enää täytä KHS:n vaatimuksia, 

- Toistuvat laiminlyönnit



Taustaa lain perusteluista

Tarkoituksena kalastuksen kestävyyden turvaaminen, parantaa kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä, 

helpottaa kaupallisen kalastajan harjoittaa elinkeinoaan ja lisätä kotimaisen kalan tarjontaa kauppoihin ja 

jalostustoimintaan.

Milloin? Jos kaupallinen kalastaja ei onnistu saamaan sopimusta kalastusoikeuden haltijoiden kanssa, esim. 

haltijoiden passiivisuuden, sopimushaluttomuuden johdosta tai heihin ei saada yhteyttä. Esimerkiksi jos 

kalavarat kestäisivät laajaperäisemmän hyödyntämisen tai jokin pieni alue estää koko alueen hyödyntämisen 

kaupalliseen kalastukseen.

Kaikki KL 13 § mukaiset neljä ehtoa on täytyttävä, kaikki näkökohdat tulee täyttyä, kalastus ei saa aiheuttaa 

kohtuutonta haittaa kalastusoikeuden haltijalle tai muuta merkittävää haittaa.



Perustuslakivaliokunta: 

- Lupamenettelyllä luotavan omaisuudensuojan rajoituksen tarkoituksena on edistää kaupallisen kalastuksen 

toimintaedellytyksiä ja kotimaisen kalan saantia elintarvikkeeksi. Lisäksi lupaedellytyksillä pyritään turvaamaan 

kalavarojen kestävä tuotto ja hyödyntäminen sekä käyttö- ja hoitosuunnitelman toteutuminen. Sääntelylle on 

perustuslakivaliokunnan mielestä olemassa hyväksyttävät perusteet, jotka osin liittyvät myös perustuslain 18 §:n 

1 momentissa turvatun elinkeinovapauden ja perustuslain 20 §:n ympäristövastuusäännöksen edistämiseen. 

- Sääntely ilmentää sekä lupajärjestelyn viimesijaisuutta että kaupallisesta kalastuksesta 

aiheutuvan haitan minimointia.

Kalastusoikeuden haltijoiden, mutta myös yleisemmin kalavarojen kestävän käytön, kannalta merkitystä on lisäksi 

sillä, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi ehdotetun 16 §:n perusteella muuttaa annetun luvan ehtoja, jos 

lupa-alueen olosuhteet ovat luvan myöntämisen jälkeen olennaisesti muuttuneet siten, ettei lupaehtojen mukaista 

kalastusta voida muuttuneiden olosuhteiden johdosta enää sallia.

- Perustuslakivaliokunta kuitenkin huomauttaa, että tämänkaltaisen sääntelyn yhteydessä 

esimerkiksi lupaehtojen täyttymisen valvonnalla ja seurannalla on erityisen tärkeä merkitys.



Taustaa lain perusteluista

Merkittävä haitta voi kohdistua esim. (1) alueella jo harjoitettavaan kaupalliseen kalastukseen, joka 

perustuu kalastusoikeuden haltijan lupaan, tai (2) rantojen omistajille aiheutuva haitta

Ei saa muodostaa (3) omistajien luvalle vaihtoehtoista järjestelmää, jolla vaikutteisiin kalastusoikeuden 

haltijoilta luvan saaneiden kalastajien kalastusmahdollisuuksiin (heikentäen) eikä (4) myöskään 

kalastusoikeuden haltijoiden kalastukseen

Vain alueille, joiden (5) kalakannat kestävät taloudellisen hyödyntämisen ja  (6) jotka on määritelty käyttö-

ja hoitosuunnitelmassa hyvin soveltuviksi alueiksi

Kalastajan on ennen luvan hakemista pyrittävä saamaan (7) vapaaehtoinen sopimus kalastusoikeuden 

haltijoiden kanssa

Jos sopimuksen saannin epäonnistuminen johtuu esim. vaikeudesta selvittää omistajien yhteystietoja, 

kalatalousalue voi auttaa tietojen saamisessa



Kaupallinen kalastajan hakemus ja käsittely ELY-
keskuksessa

Hakemuksen sisältö (hakulomake > suomi.fi valmisteilla)

1) Tiedot kalastajasta

- Henkilötiedot ja yhteystiedot

- Tieto rekisteröitymisestä kaupalliseksi kalastajaksi

- Onko ilmoittanut saaliinsa (LUKE/VARELY) ?

2) Tiedot vesialueesta

- Vesialueen kiinteistörekisterinumero tai –numerot, kartta

- Vesialueen /-alueiden omistaja /omistajat (osakaskunnan nimi, omistajan nimi), jos on tiedossa ja yhteystieto

- Kalatalousalueen nimi

- Onko kysymyksessä kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuva alue?

3) Tiedot kalastuksesta

- Missä on aikaisemmin kalastanut (15 § mukaiset asiat): onko kalastanut ko. alueella tai siihen liittyvällä vesialueella (etusija)

- Hakijan arvio kalakannan tilasta ?

- Pyydykset (tyyppi ja määrä)

- Kohteena olevat kalalajit

- Kalastusajankohta (mille vuosille, vuodenajalle, max 5 vuotta)



4) Tiedot kalastusoikeuden haltijoiden kanssa käydyistä aikaisemmista neuvotteluista

- Mahdollisimman hyvin dokumentoidut yhteydenotot kalastusoikeuden haltijan ja kalatalousalueen kanssa. 

- Kalastusoikeuden haltijan vastaus tai muistiinpano yhteydenotosta

- Hallituksen kokouksen pöytäkirja ja/tai TJ:n antama vastine

5) KL 13 § ehtojen tarkistus (4 ehtoa)

- Alue määritetty käyttö- ja hoitosuunnitelmassa kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvaksi

- Kalakantojen tila

- Olemassa oleva tieto kala- ja rapukannoista

- Mahdollinen asiantuntija-arvio kalakannan tilasta

- Vallitsevan säätelyn (laki, asetus + KHS) merkitys kalakannan turvaamisessa

- Ei haittaa rannanomistajille tai alueen muulle käytölle (vrt. KL 50 §, Häiriön välttäminen)

- Vaikutus kalastusoikeuden haltijan mahdollisuuksiin hyödyntää kalastusoikeuttaan tai jokin muu merkittävä vaikutus



6) Kuulemiskierros hakemuksesta  (Asianosaiset: vesialueen omistajat, kalatalousalue, rannanomistaja, muu toimija(?)

- Järjestäytymätön osakaskunta: esim. kolmelle suurimman yksikköluvun omistajalle eli 3:lle suurimmalle omistajalle

- Kalatalousjärjestöjen asianosaisuus? (KHO vuosikirjapäätös:2018:50)

- Tapauskohtainen

7) Täydennyspyyntö

- Tarvittaessa

8) Lupaharkinta: Täyttyvätkö ehdot, jotta lupa voidaan myöntää? 



ELY-keskuksen päätös (1)

1) Myönteinen päätös

- Päätöksen sisältö

- Sallitut pyydykset, pyydysten määrä, vesialueet, kalalajit, kalastuskiintiöt tms.

- Raportti, saalistiedot rekisteriin, lupakohtaiset pyynti- ja saalistiedot erikseen tiedoksi ELY-keskukselle 

- Päätöksen perustelut

- KL 13 § ehtojen täyttyminen

- Mahdollinen etusijalle laittaminen KL 15 §

- Maksut (lupamaksu ja päätösmaksu)

- Lupamaksu (korvaus kalastusoikeudesta) maksetaan Aluehallintovirastoon (ohje liitteeksi), jos kalastusoikeuden 
haltijalla ei ole pankkitiliä

- KL 14 § kalastuslupamaksu: KHS ja mahdolliset lisäselvitykset (Huom. maksua voidaan kohtuullistaa)

- Jos lupa usean vesikiinteistön alueelle, niin maksu jaetaan esim. pinta-alan mukaisesti

- Voidaan vaatia maksun raportointivelvollisuus ehtoihin.

- Osakaskunnan tai muun kalastusoikeuden haltijan maksutiedot päätökseen

- ELY-keskuksen lupapäätöksen kiinteä maksu 110€ (Vna 1259/2021)



ELY-keskuksen päätös (2)

2) Kielteinen päätös

- Perustelut

- Mitkä luvan myöntämisen ehdot eivät täyty?

- Maksuasetuksen mukainen päätösmaksu sama 110 euroa



ELY-keskuksen päätös (3)

3) Päätöksen tiedoksianto

- Päätös yleistiedoksiantona ELY-keskuksen verkkosivuille sekä erikseen tiedoksi ainakin hakijalle, 
osakaskunnille ja kalatalousalueelle

- Paljon asianosaisia, esim. rannan haltijat saattavat olla näitä

4) Muutoksenhaku

- Valitusosoitus hallinto-oikeuteen päätöksestä ja oikaisuvaatimusosoitus ELY-keskukselle päätösmaksusta

5) Luvan peruutus KL 16 §

- lupa-alueen olosuhteet ovat luvan myöntämisen jälkeen olennaisesti muuttuneet

‒ Esim. kalakantojen tila heikkenee huomattavasti tai jos luvan mukainen kalastus muuttuneiden olosuhteiden vuoksi 
kohtuuttomasti heikentäisi kalastusoikeuden haltijoille kuuluvan kalastusoikeuden hyödyntämistä

- luvassa tarkoitettu kalastus ei enää täytä käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisia vaatimuksia.

- Jos kalastaja toistuvasti rikkoo luvan ehtoja tai kalastuslakia



Muuta

▪ ELY-keskuksen tehtävä on toimeenpanna kalastuslakia ja mm. KL13 §:n mukaisia 

lupia, huomioitava myös kotimaisen kalan edistämisohjelma

▪ Paras ratkaisu olisi luvanmyynti paikallisesti ilman ELY-keskuksen lupaa. Jos 

mahdollista, kalatalousalue voisi valmistella asiaa etukäteen.

▪ Poikkeuslupien valvonta: Kaupalliset kalastajat ovat jo valvonnan piirissä. 

Kalatalousalueet voivat hakea kalastonhoitomaksuvaroja valvonnan 

järjestämiseen.


