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Uusia tehtäviä tulossa…

§ Kalastonhoitomaksun kerääminen
§ Valtion yleisten vesialueiden

kalastusjärjestelyt
§ Lohen- ja taimenen pyyntipaikkojen

vuokraaminen yleisellä vesialueella
meressä sekä Suomen talousvyöhykkeellä

§ Ns. lohiregalepaikkojen vuokraaminen
meressä sekä valtion muiden kalastusten
hoitaminen

§ Ylä-Lapin erityisperusteisten kalastusten
yhteensovittaminen valtion vesillä sekä
lohen ja taimenen nousualueiden luvitus
Ylä-Lapissa
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Yleiset vesialueet

• 8 §: Kalastus Suomen talousvyöhykkeellä ja yleisillä vesialueilla.
- Ennen päätösvalta MMM:llä ja ELY:illä kalastuksen järjestämisestä sekä
lohen ja taimenen pyyntipaikkojen vuokraamisesta.
- Järvillä kalastuksesta päättivät kalastusalueet ja valtion ääntä käytti ELY-
keskus.
- Jatkossa niin sisävesillä kuin merelläkin tehtäviä hoitaa Metsähallitus.

• Kaupallisen kalastuksen ja pyydyskalastuksen luvat myy / myöntää
Metsähallitus.

• Viehekalastuksen luvitus ensisijaisesti yhteislupien kautta.
• Sisävesien valtion yleiset vesialueet kuuluvat  myös kalatalousalueisiin.

Kalatalousalueiden KHS:t ja muu ohjeistus on voimassa samalla tavalla
yleisvedellä kuin osakaskuntienkin vesillä.
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9 §: Valtion yksityiset kalastukset.

§ Ennen päätösvaltaa käytti se valtion viranomainen, jonka
hallinnassa ko. alue oli.

§ Perämerellä ns. lohiregalepaikat siirtyy Metsähallitukselle ELY:ltä
§ Jatkossa asiaa hoitaa kaikilla valtion omistamilla vesialueilla

Metsähallitus MMM:n asetuksen ohjaamana
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§ 19 §: Kalatalousviranomaiset.
- Ei suuria muutoksia entiseen. MMM:llä ja
ELY:illä päävastuu, Metsähallituksella,
luonnonvarakeskuksella ja 99 §:n mukaisilla
valvontaviranomaisilla ja
kalastuksenvalvojilla erikseen säädettyjä
viranomaistehtäviä.

Kalatalousviranomaiset
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§ 45 §: 41 §: mukaisista tehtävistä valtion
yksityisillä vesialueilla vastaa Metsähallitus.

§ Järjestämisestä säädetään tarkemmin
MMM:n asetuksella (valmisteilla). Ennen
vastaavat kalastusta ohjaavat pykälät olivat
itse kalastuslaissa ja etenkin
kalastusasetuksessa (luku 5, Valtion
kalavedet ja kalastukset).

Kalastuksen järjestäminen
valtion vesialueella
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Maksujen kerääminen
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• 80 §: Maksujen kerääminen.
- Ennen kalastuksenhoitomaksun sekä läänikohtaisen
viehekalastusmaksun keräämisestä huolehti MMM.
- Jatkossa Kalastonhoitomaksun keräämisestä vastaa
Metsähallitus.
•94 § määrittelee kalastonhoitomaksurekisteriin vaadittavien
tietojen kirjaamisia, jotka tulevat mahdollisesti hankaloittamaan
kalastonhoitomaksun ostotapahtumaa. Ts. Kalastonhoitomaksua
ei voi enää jatkossa maksaa suoraan tilille, vaan ostotapahtuma
tehdään jatkossa erälupien verkkokaupassa, erälupien
myyntinumerossa (puhelimella arkisin 8-16) tai ns.
palvelutiskimyynnissä (R-kioski tai vastaava). Uutena tulee
vuorokauden mittainen kalastonhoitomaksu entisten viikon ja
vuoden kestävän maksun rinnalle.
•Vuoden 2016 kalastonhoitomaksua voi ostaa erälupien
verkkokaupasta sekä palvelunumerosta 1.12.2015 alkaen
•ELYjen myöntämien kalastusopaslupien maksaminen ainoastaan
erälupien palvelunumeron kautta.



Valvontaviranomaiset ja
kalastuksenvalvojat

§ 99 §: Valvontaviranomaiset ja
kalastuksenvalvojat.
- Poliisi, rajavartiolaitos, 19 §:n
kalatalousviranomaiset,
Metsähallituksen kalastusasioita
hoitavat virkamiehet,
kalastuksenvalvojat ja osin Tulli.
- Valtion vesialueilla lisäksi
erävalvontalain mukaisesti
(erätarkastajat).
- Ei koske EU-kalastuksenvalvontaa.
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§ Muussa osassa lainsäädäntöä
Metsähallituksen (valtion
yksityiset vesialueet)
vesialueet rinnastetaan
yksityisiin vesialueisiin mm.
kalastuksen järjestämisessä,
kalatalousaluejakoon
kuulumisessa jne. kuten
nykyisinkin.

Yleistä
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§ Valtion vesien asetus (MMMa)
§ Maksuasetus (MMMa)
§ Muutamia erillisiä MMMasetuksella

säädettäviä asioita
§ Kalastonhoitomaksurekisteri (osana

Metsähallituksen myyntijärjestelmää)

Muita valmistelussa parhaillaan
olevia asioita, jotka liittyvät
oleellisesti Metsähallituksen
kalastusasioiden hoitoon
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Kiitos mielenkiinnosta!

www.eräluvat.fi


