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Kalatalouden yleistilanne 



.



Kalatalousalue 2019 alkaen

 ELY-keskukset kutsuvat 
ensimmäiset yleiskokoukset 
koolle alkuvuodesta 2019

 Kalatalousalue on 
vesienomistajien 
yhteenliittymä

 Osakaskuntien edustus 
tärkeä 

 Kalatalousaluejako: 
päätökset julki joulukuussa 
2017, valitusaika päättyi 
19.1.2018.



Osakaskunnan edustaja

 Vähintään 50 hehtaarin kokoisen vesialueen 
omistajalla (saman kalatalousalueen sisällä) on 
oikeus yhteen edustajaan 

 Koskee myös yksityisvesiä

 Äänimäärä on porrastettu: 
 yli 1000 hehtaaria = 3ääntä

 Yli 500 mutta korkeintaan 1000 ha = 2 ääntä

 Alle 500 ha = yksi ääni

 (Edustajien lukumäärä on aina 1)



Edustajan valinta

 Osakaskunnan, joka haluaa lähettää 
edustajansa kalatalousalueen kokoukseen, on 
hyvä valmistautua tähän vuosikokouksessaan 
2018. Kalatalousalueen kokouksessa osallistuja 
tarvitsee asianmukaisen valtakirjan 
äänioikeuden osoittamiseksi.



Muut jäsenet

 Valtakunnalliset 
kalatalousalan järjestöt : 1 
edustaja 

 Vapaa-ajankalastajat: 2 
edustajaa

 Erityisperusteisen 
kalastusoikeuden omistajat: 
1 yhteinen edustaja

 Luonto- ja 
ympäristöjärjestöt: 1 
edustaja ilman äänioikeutta

 Saamelaiskäräjät: 1 edustaja



Yhteenliittymä

 Alle 50 hehtaarin kokoisten vesialueiden 
omistajat voivat liittyä yhteen edustajan 
valitsemiseksi

 Vapaa-muotoinen valtuutus

 Myös ns. vanha hoitoyhtymä tai kalastuskunta 
voi olla yhtymä, mutta dokumentointi tarpeen

 Järven hoitoon perustettu aatteellinen 
yhdistys



Osallistuminen ensimmäiseen 
yleiskokoukseen

 Osakaskunnan edustaja: pöytäkirjanote tai 
valtakirja + mielellään ote kiinteistörekisteristä 
tai muu asiakirja, mistä ilmenee pinta-ala

 Muu vesialueen omistaja: lainhuutotodistus
 Perikunnan tapauksessa valtakirja muilta 

osakkailta

 Yhteenliittymä: jäsenenä olevien 
vesienomistajien valtuutusasiakirjat 
(vuokrasopimus tms.) + selvitys pinta-alasta



Kalatalousalueen ensimmäinen vuosi

• 1. Yleiskokouksen asialistalla:

– Jäsenyyden toteaminen

– Äänioikeuden toteaminen

– Sääntöjen hyväksyminen (30§)

– Hallituksen valinta (vähintään 7 jäsentä)

 Mitä muuta 2019?

– Talousarvio, toimintasuunnitelma, tilintarkastajan valinta

– Kalastuksenvalvojien valtuuttaminen

– Toiminnanjohtajan valinta (hallituksen tehtävä)

– Käyttö- ja hoitosuunnittelun aloittaminen



Käyttö- ja hoitosuunnitelma

 Perustuu parhaaseen 
käytettävissä olevaan tietoon

 Ensimmäinen käyttö- ja 
hoitosuunnitelma laadittava 
vuoden 2020 loppuun mennessä

 Käyttö- ja hoitosuunnitelma on 
voimassa 10 vuotta, jollei sitä 
ennen ilmene tarvetta päivittää

 Vuotuisilla toimintasuunnitelmilla 
jaksotetaan ja seurataan 
täytäntöönpanoa



Mitä osakaskunnan on syytä 
huomioida

 ”Kalastus on järjestettävä käyttö- ja hoito-
suunnitelman mukaisesti.” (kalastuslaki 41 §)

 Hoitotoimenpiteet KHS:n mukaisesti: esim
istutettavat lajit/kannat määritellään 
suunnitelmassa

 HUOM! Täplärapu määriteltiin haitalliseksi vieraslajiksi 
ja niiden istuttaminen on kielletty!

 Alueiden kaavoitus kaupallista kalastusta varten 
vaikuttaa ammattikalastuksen luvansaantiin.



Kaupalliseen kalastukseen soveltuvat 
alueet

 Määritellään KHS:ssa

 Näille alueille ELY-keskus (jatkossa maakunta) voi 
myöntää kalastusluvan kaupalliselle kalastajalle, 
jos omistajan kanssa ei ole päästy sopimukseen.

 Edellytyksenä on, ettei lupa aiheuta haittaa 
alueen muulle käytölle (kilpaileva 
ammattikalastaja todennäköisesti estää 
luvansaannin) ja että kalakantojen tila kestää 
kaupallisen kalastuksen.



Kalastuksenvalvonta

 Kalatalousalueella vastuu 
kalastuksenvalvonnan 
järjestämisestä

 Osakaskunnalla voi olla oma 
ELY-keskuksen hyväksymä 
kalastuksenvalvoja
 Yhteydenpito kalatalousalueen 

yhteyshenkilöön tärkeää
 Valvojan kanssa tehtävä 

kirjallinen sopimus, jossa 
linjataan valvontatoiminnan 
määrä, tapa , raportointi ja 
vastuusuhteet.

 Kalastuksenvalvojan 
vakuutusturva kuntoon



Vesienomistajien siirtämät tehtävät
 Osakaskunta voi siirtää sille kuuluvat kalavarojen hoitoa ja 

kalastuksen järjestämistä koskevat tehtävänsä kalatalousalueelle
 Määräajaksi tai toistaiseksi
 Kalatalousalueen ja osakaskunnan välillä sovitaan tehtävien 

suorittamistavasta ja tulojen ja kustannusten jakamisesta 
 Kalastuslain 121 § vastaa vanhan lain 64 §
 Osakaskunnan kokouspäätös katsotaan valtuutukseksi, jonka 

perusteella kalatalousalue voi toimia osakaskunnan puolesta

 Kalastusalueen sopimukset siirtyvät automaattisesti uudelle 
kalatalousalueelle
 Ei edellytä teiltä toimenpiteitä, paitsi jos osakaskunta haluaa purkaa 

sopimuksensa.

 Selvyyden vuoksi ainakin osa kalatalousalueista tulee muutaman 
vuoden sisällä uusimaan ne sopimukset, joiden osalta siirto antaa 
tähän aihetta



Rahoitus: Kalastonhoitomaksu 

 Kalatalousalan rahoitus kalastonhoitomaksuvaroilla
 Kalastonhoitomaksuina kertyneet varat käytetään (KaL 82 §):
1. Kalaveden käytön ja hoidon suunnitteluun, toimeenpanoon, 

ohjaamiseen ja kehittämiseen sekä kalastuksenvalvontaan
2. Kalatalousalueiden rahoittamiseen (perusrahoitus+projektiosio)
3. Kalatalousneuvontapalveluiden rahoitukseen
4. Omistajakorvauksiin
5. Kalastonhoitomaksun kannosta aiheutuvien

menojen maksamiseen
+ MMM saa käyttää maksuvaroja kala-alan rekistereiden
ylläpitoon (kalastonhoitomaksurekisteri, Kalastusrajoitus.fi,
SÄHI, jne. (KaL 94 §))



Kalakorttikertymät ja omistajakorvaukset



0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

K
ap

p
al

et
ta

Lunastetut kalakortit  

KHM vuosimaksuja

KHM viikkomaksuja



Omistajakorvaukset

• Jakaminen perustuu jatkossa ainoastaan viehekalastusrasitukseen

• Kun lakia valmisteltiin lähtökohtana oli, että omistajakorvaukset pysyisivät 
samalla tasolla kuin ennen, vaikka jakoperuste muuttuu.

• Lakiin sisältyy sisäinen ristiriita liittyen omistajakorvausten

jako- ja määräytymisperusteisiin



Kalastuslain korjaukset

Tavoitteena oli:
• Yli 65-vuotiaat mukaan kalaveden hoito- ja 

valvontakustannuksiin 
• Poistetaan 8 verkon käyttörajoitus
• Ylä-Lapin kalastusoikeudet

Tämänhetkisen näkymän mukaan Ylä-Lapin 
kalastusoikeuksiin ehkä korjaus, muut?

Ministerin lupaus marraskuussa 2017: kaloille tulossa 
korvaushinnat 



Kiitos mielenkiinnosta!


