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Yleiskalastusoikeudet
§ Nykyinen kalastuksenhoitomaksu (24 €) ja läänikohtainen

viehekalastusmaksu (31 €) yhdistetään kalastonhoitomaksuksi.
§ Maksun nojalla saa kalastaa koko maassa yhdellä vavalla, vieheellä

ja painovieheellä.
§ Hinta 39 €/vuosi, 12 €/viikko ja 5 €/vuorokausi.
§ 18–64 -vuotiaat muuta kuin onkimista ja pilkkimistä  harjoittavat

kalastajat maksavat

§ Silakkalitkalla kalastus muuttuu maksuttomaksi
yleiskalastusoikeudeksi.

§ Mateen pilkkiminen ns. ryöstäjäpilkillä kielletty (rokastus)

§ Kylässä muutoin kuin tilapäisesti asuville nykylaissa säädetyt
oikeudet kumotaan



Kalatalouden rahoitus
§ Kalatalouden perusrahoitus hoidetaan uuden kalastonhoitomaksun

tuotolla
§ Hinta tarkistetaan 5 vuoden välein

§ Nykyyään tulot ovat luokkaa 9 miljoona vuodessa, tavoite uuden
lain alla 11-12 miljoonaa

§ Rahoitettava toiminta määritellään laissa (82§) ja eri
käyttökohteisiin jakautuminen vuosittain talousarviossa.
§ Kalastuksen valvonta
§ Kalatalousalueiden toiminta
§ Kalatalousneuvontapalveluiden järjestäminen
§ Omistajakorvaukset
§ Kalastonhoitomaksun perimiskustannukset

§ Omistajakorvauksen perusteena viehekalastusrasitus (ongintaa &
pilkintää ei huomioida)



Omistajakorvausten jako
VANHA LAKI
• Yleiskalastusoikeuksista

maksettavan korvauksen perusta
onginta-, pilkitä- ja
viehekalastusrasitus

• Perustuu ”Suomi kalastaa”-
tutkimukseen (RKTL)

• ELYà KAà omistajat. Erilliset
päätökset onginta/pilkintä ja
viehekalastukselle.

• Vuosittain noin 4 000 000 €
• Pienin maksettava korvaus 30 €
• Kalastusalueen talletettava

maksamattomat korvaukset AVI:lle
10 vuodeksi

UUSI LAKI
• Viehekalastusrasitus
• Viehekalastusrasitus kyselyllä

kalastonhoitomaksurekisterissä
oleville henkilöille

• ELYà KAà omistajat
• KA jakaa omistajakorvaukset Käyttö-

ja hoitosuunnitelmassa olevan
kalastusrasitusarvion mukaan

• Vuosittain noin 4 000 0000 €
• Pienin maksettava korvaus 50 €
• Korvaus vanhentuu kolmen vuoden

kuluessa. Vanhentunut korvaussaatava
siirtyy kalatalousalueen haltuun.



Asetus, muutokset nykytilaan (taimen)
• Luonnon taimen rauhoitetaan kokonaan 64°00 N

eteläpuolella (asetusluonnos)
(siirtymäsäännöstä lukuun ottamatta)

• Lohi ja taimen rauhoitettu joessa ja purossa 1.9-30.11
(noin 4 viikon pidennys rauhoitusajassa vavalla ja vieheellä
pyydettäessä)

• Rasvaeväleikattu taimen alamitta  50 cm
• Purosta ja lammesta pyydetty paikallinen taimen enintään

45 cm
• Vaelluskalavesistöjä myös kaikki rakennetut vesistöt, joissa

vaelluskaloja
• Vaelluskalavesistöön kuuluvassa joessa kalastus verkolla

kielletty elokuun 15 päivästä marraskuun 30 päivään
• Taimenen kalastus meressä pintaverkolla on kielletty
• Isorysän käyttö taimenen vapaa-ajankalastuksessa kielletty
• Taimenistukkaat rasvaeväleikattava  2017 alkaen
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Järjestökentän odotusarvot
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kalastuslain toimeenpanosta



Kalatalousalue

• Uuden kalastuslain mukaan entistä tärkeämpi toimija, joka
ratkaisee hyvin pitkälle uuden kalastuslain onnistumisen /
epäonnistumisen

• Käyttö- ja hoitosuunnitelmat keskeisessä asemassa

• Käyttö- ja hoitosuunnitelmien kehittämisestä jatkuva prosessi

• Kalatalousalueen toimintasuunnitelma = KHS vuotuinen
toimeenpanosuunnitelma



Missä voidaan mennä vikaan?
• Kalastusaluejako

• Sijainninohjauksen suunnittelu

• Siirtymään liittyvät erityiskysymykset mm.
varojen siirtyminen



Kalastuslain toimeenpano
• Suuren yleisön suuntaan paljolti kyse tiedotustyöstä ja sen

onnistumisesta

• Kalatalousalueet ja osakaskunnat: jalkatöitä riittää

• Erityishuomioita
- Rasvaeväleikkaukset käyntiin heti
- ELY:n poikkeusluvat: 8 verkon rajoitus ja alamitat
- Omistajakorvaukset
- Kalastuksenvalvonta
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Osakaskuntien säännöt

§ Kalastuslaki ei vaadi osakaskunnilta
sääntöjen uudistamista

§ Jos sääntöuudistus on
ajankohtainen muusta syystä:
§ KKL:n uudistetut mallisäännöt tulevat

nettiin vuodenvaihtesta
www.ahven.net/osakaskunta

§ Aluehallintovirasto on esitarkastanut
mallisäännöt

§ Sääntöjen vahvistaminen tapahtuu
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI:ssa. Maksu:
110 €.

http://www.ahven.net/osakaskunta


Kiitos mielenkiinnosta!


