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Kalastuksenvalvojien valtuuttaminen Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja
Etelä-Savon alueelle
Hakemus

Metsähallitus on tehnyt 12.5.2021 esityksen ELY-keskukselle valvojien
valtuuttamisesta kaikille niille alueille, joita ns. Norppa-asetus koskee
(Valtioneuvoston asetus eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla vuosina 2021 – 2026,
Vna 374/2021). Tämä päätös kattaa Pohjois-Savon ELY-keskus/Järvi-Suomen
kalatalouspalvelun toimialueen. Suur-Saimaan eteläosa Petraselkä - Liittokivenselkä
-linjan eteläpuolella on asetuksen mukaista norppa-aluetta, mutta toimivaltaisena
viranomaisena
on
Varsinais-Suomen
ELY-keskus/
Rannikko-Suomen
kalatalouspalvelut (Kaakkois-Suomi).

Taustaa

Toimiva kalastuksenvalvonta on keskeinen osa kala- ja rapukantojen kestävää
käyttöä ja osa kalavesien hoitoa. Kalastuksen valvonnan tavoitteena on, että
noudatetaan kalastusta koskevia säädöksiä ja määräyksiä, ja että kalastavilla
henkilöillä on asianmukaiset luvat. Kalastuslain (379/2015) mukaan hyväksytyllä
kalastuksenvalvojalla on oikeus valvoa kalastusta koskevien säännösten ja
määräysten noudattamista ainoastaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen,
kalatalousalueen, osakaskunnan tai osakaskuntaan kuulumattoman vesialueen
omistajan valtuuttamana valtuutuksessa määritellyllä alueella.
Käytännön valvontatyöstä norppa-alueilla kalatalousalueiden
omistajatahojen lisäksi huolehtivat Metsähallituksen erävalvojat.

ja

vesialueiden

Metsähallitus esittää, että omien alueidensa valvonnan lisäksi erävalvojat
valtuutettaisiin valvomaan kalastusta myös lähialueiden osakaskuntien ja
yksityisvesien alueilla. Vastaava erävalvojien suorittama valvonta on saanut hyvin
positiivisen vastaanoton ja sen on koettu olevan tehokas keino saimaannorpan
suojelussa. Valvonta on kohdistunut kalatalousalueilla erityisesti niille vesialueille,
joilla on norpan suojelun kannalta merkitystä.

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut
Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme
Kutsunumero 0295 026 500
Kallanranta11
PL 2000
kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi
70100 KUOPIO
70101 KUOPIO
www.ely-keskus.fi/pohjois-savo
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Päätös kalastuksenvalvojien valtuuttamisesta
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päättänyt valtuuttaa
kalastuslain (379/2015) 107 §:n nojalla seuraavat Metsähallituksen kalastuslain 103
§:n mukaan hyväksytyt kalastuksenvalvojat valvomaan kalastusta koskevien
säännösten ja määräysten noudattamista ns. norppa-asetuksen mukaisilla
vesialueilla 11.5. - 31.7.2021.
Kalastuksenvalvoja
Anttila Jyrki
Kurenniemi Sami

Kalastuksenvalvojakortin nro
003237
003743

Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan vesialueilla tarkoitetaan tässä
asiayhteydessä niitä laissa määriteltyjä kalatalousalueita, jotka suurelta osin kuuluvat
maakunnan alueeseen (karttaliite, tarkemmin kalastusrajoitus.fi -sivusto). Tällä
hetkellä
norppa-asetuksen
mukaiset
vesialueet
kuuluvat
seuraavien
kalatalousalueiden sisälle:
Eteläisen-Saimaan kalatalousalue
Puumalan kalatalousalue
Mikkeli-Luonteri kalatalousalue
Pihlajaveden kalatalousalue
Haukiveden kalatalousalue
Heinävedenreitin kalatalousalue
Oriveden kalatalousalue
Puruveden kalatalousalue
Virtasalmi-Joroinen kalatalousalue
Valtuutukset tulevat voimaan välittömästi päätöksen antamisen jälkeen. ELYkeskus määrää kalastuslain 124 §:n nojalla, että tätä päätöstä on muutoksenhausta
huolimatta noudatettava. Mikäli kalastuksenvalvoja lopettaa valvojana toimimisen
ennen tämän valtuutuksen voimassaolon päättymistä, tulee Metsähallituksen ilmoittaa
siitä välittömästi ELY-keskukselle. Kalastuksenvalvoja toimii tehtävässään
virkavastuulla noudattaen kalastuslain ohella hallintolakia, viranomaisen toiminnan
julkisuudesta annettua laki ja kielilakia.
Päätöksen perustelut
Kalatalousalueita laajemmille alueille valtuutettujen kalastuksenvalvojien käyttö on
omiaan lisäämään kalastuksenvalvonnan tehoa ja yhteistyötä. Laaja-alaiselle
kalastuksenvalvonnalle on tarvetta erityisesti Saimaan norpan suojelun ja reittivesien
uhanalaisiin lohikaloihin kohdistuvan kalastuksen valvonnassa.
Sovelletut oikeusohjeet
Kalastuslaki (379/2015) 103 §, 107 § ja 124 §.
Vna 374/2021
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Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea kalastuslain 124 §:n nojalla valittamalla muutosta ItäSuomen hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.
Valitusosoitus on liitteenä.
Lisätiedot

Lisätietoja tästä päätöksestä saatte tarvittaessa allekirjoittaneilta, puh. 0295 026 500
tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.
Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä
asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt Kalastusbiologi Markku Tuomainen ja
ratkaissut Kalatalouspäällikkö Timo Takkunen.

Liitteet

Valitusosoitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen

Jakelu ja tiedoksianto kirjeellä 17.5.2021
Metsähallitus (erätalouspäällikkö Jussi Viitanen, kirje ja email)
Valtuutetut kalastuksenvalvojat (kirjeellä)
Eteläisen-Saimaan kalatalousalue (hallituksen pj Mikko Lösönen, email)
Puumalan kalatalousalue (toiminnanjohtaja Tapio Laine, email)
Mikkeli-Luonteri kalatalousalue (toiminnanjohtaja Rauno Jaatinen, email)
Puruveden kalatalousalue (toiminnanjohtaja Harry Härkönen, email)
Pihlajaveden kalatalousalue (toiminnanjohtaja Harry Härkönen, email)
Haukiveden kalatalousalue (vs. toiminnanjohtaja Henna Majuri, email)
Heinävedenreitin kalatalousalue (toiminnanjohtaja Harry Härkönen, email)
Oriveden kalatalousalue (toiminnanjohtaja Päivi Kiiskinen, email)
Virtasalmi-Joroinen kalatalousalue (toiminnanjohtaja Risto Salko, email)
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Norppa-asetuksen ajantasainen alue esitetään kalastusrajoitus.fi -sivustolla.
Ote 14.5.2021, jossa alue on esitetty vahvennetulla, mustalla rajauksella:

Tämä asiakirja POSELY/1529/2021 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument POSELY/1529/2021 har
godkänts elektroniskt
Esittelijä Tuomainen Markku 17.05.2021 08:43
Ratkaisija Takkunen Timo 17.05.2021 08:44

VALITUSOSOITUS
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitus on
tehtävä kirjallisesti.

Valitusaika
Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu
vielä seuraavaan arkipäivään. Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä arkipäivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:
- Jos päätös on luovutettu asianomaiselle, asianomaisen asiamiehelle tai lähetille, tiedoksisaantipäivä
ilmenee päätöksessä olevasta leimasta.
- Jos päätös on lähetetty postitse tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä
päivänä postituspäivästä, jollei muuta ilmene.
- Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuksesta.
- Jos päätös on lähetetty sähköisesti tavallisena tiedoksiantona, asiakirja katsotaan annetun tiedoksi
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
- Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle
(sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä.
- Jos päätös tai kuulutus sen nähtävänä pitämisestä on julkaistu julkisella kuulutuksella tai kuulutuksella virallisessa lehdessä, katsotaan tiedoksisaannin tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jolloin julkinen kuulutus tai kuulutus virallisessa lehdessä on julkaistu.
- Viranomaisen tietoon asia katsotaan tulleen kirjeen saapumispäivänä.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmä on osoitettava Itä-Suomen hallinto-oikeudelle ja siinä on ilmoitettava:
- päätös, johon muutosta haetaan (valituksen kohteena oleva päätös),
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset) sekä
- vaatimusten perustelut.
- oikaisuvaatimuksen tehnyt saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja, mutta hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen
seikkaan.
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
- valittajan nimi ja yhteystiedot: postiosoite ja puhelinnumero sekä mahdollinen sähköpostiosoite, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
- jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot.
- valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin
liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden
prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
- yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituskirjelmän liitteet
Valitukseen on liitettävä
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle;
4) mahdollisen asiamiehen valtakirja tai selvitys asiamiehen toimivallasta.
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Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. Lähettäjän vastuulla
asiakirjat voi lähettää myös postitse, lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostilla. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että
viestiä voidaan käsitellä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu
Valittajalta peritään asian käsittelystä Itä-Suomen hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 euroa, ellei valittaja tuomioistuinmaksulain (1455/2015, muut. 1383/2018) nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on
valituskirjelmäkohtainen.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden yhteystiedot ja asiointiosoite
Postiosoite
Käyntiosoite
Sähköposti
Puhelinvaihde
Virka-aika

PL 1744, 70101 KUOPIO
Minna Canthin katu 64, Kuopio
ita-suomi.hao@oikeus.fi
029 56 42500, telekopio 029 56 42501
8.00 – 16.15
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