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Tiedote ajankohtaisista asioista kalatalousalueille 

 

 

1. Pinta-alat ja KALPA 

Metsähallituksen vesipinta-alojen korjaukset 

Maanmittauslaitos ja Metsähallitus ovat aloittaneet vesipinta-alojen korjaukset, jotka koske-

vat 580 valtion kiinteistöä. Korjaukset liittyvät vesipinta-alojen rekisteröimiseen. Korjaukset 

eivät koske kalastuslain mukaisia yleisvesiä, vaan lähinnä muita valtion kiinteistöjä. Suurin 

osa näistä sijaitsee Pohjois- ja Itä-Suomessa. Korjatut kiinteistöt tulevat toiminnanjohtajien 

hyväksyttäväksi pääasiassa joulukuun aikana Kalpan ”Uudet ja muuttuneet kiinteistöt” -lis-

talle. Lista kannattaa tyhjentää ennen 31.12.2021, jotta omistajakorvaukset vuoden 2021 

osalta kohdentuvat oikein. 

Kalpan käyttöaste 

Syksyn 2021 aikana on ilmennyt, että Kalpan käyttöaste ei ole vielä sillä tasolla, kuin olisi 

tarpeen. Omistajakorvausten jaon kannalta kiinteistöjen tiedot tulisi olla toiminnanjohtajien 

hyväksyminä aina vuoden viimeisenä päivänä. Toinen merkittävä hetki on kalatalousaluei-

den kokoukset, joissa äänimäärien ja osallistujalistojen osalta Kalpan ”Uudet ja muuttuneet” 

lista tulisi olla selvitettynä. Kalpa on myös helpoin tapa saada pöytäkirjat arkistoitua ja sa-

malla välittää kokoustiedot myös kalatalousviranomaisen tietoon. 

Lisätietoja: Markku Tuomainen (markku.tuomainen(a)ely-keskus.fi) 

 

2. Kalastuksenvalvojien hyväksynnän uusiminen käsillä 

Kalastuksenvalvojan tietojen ja ammattitaidon ajantasaisena säilymisen varmistamiseksi on 

kalastuksenvalvojaksi hyväksyminen voimassa enintään kymmenen vuotta. Hyväksynnän 

voi uusia aikaisintaan vuotta ennen nykyisen kortin voimassaolon umpeutumista. Ensim-

mäiset nykymuotoiset kalastuksenvalvojat on hyväksytty touko-kesäkuussa vuonna 2012, 

joten hyväksynnän uusiminen alkaa olla näiden valvojien osalta ajankohtaista, ja olisi syytä 

hoitaa kuntoon ennen 10 vuoden määräajan umpeutumista.  
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Itse kalastuslaki on muuttunut vuonna 2015, jonka lisäksi valvontatilanteisiin on tullut paljon 

uutta sovellettavaa, kuten menettämisseuraamus sekä kalojen rauhoitusajat ja sallitut pyyn-

timitat. Syyt ammattitaidon ajantasaisuuden varmistamiseen ovat ihan todellisia. 

Kalastuksenvalvojan kelpoisuusvaatimukset 

Kalastuksenvalvojaksi hyväksytään oikeustoimikelpoinen, rehelliseksi ja luotettavaksi tun-

nettu henkilö, joka on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva. Hyväksymisen 

edellytyksenä on lisäksi, että henkilö on hyväksytysti suorittanut Kalastuslain 104 §:ssä 

säädetyn kalastuksenvalvojan kokeen.  

Miten voin hakea hyväksynnälle jatkoa?  

Kalastuksenvalvojan hyväksynnän saanut henkilö voi hakea hyväksynnän uusimista ELY-

keskukselta. Hyväksyntä voidaan uusia, jos kalastuksenvalvojan kelpoisuusvaatimukset 

edelleen täyttyvät ja jos hakija on suorittanut hyväksytysti uudestaan 104 §:ssä tarkoitetun 

kalastuksenvalvojan kokeen. Kokeen on tarkoitus todentaa, että kalastuksenvalvoja on 

omaksunut esimerkiksi lainsäädännössä tapahtuneet muutokset ja että hän on edelleen tie-

toinen asemaansa liittyvistä toimivaltuuksista ja velvollisuuksista. Kalastuksenvalvojaksi hy-

väksyminen vaatii siis kaikkien näiden edellytysten täyttymistä. Jos edellytykset täyttyvät, 

tulee hyväksynnästä tehdä myönteinen päätös. Hyväksymiseen ei siis liity viranomaisen 

tarkoituksenmukaisuusharkintaa, vaan kaikkien on suoritettava uudestaan kalastuksenval-

vojan koe ja täytettävä myös muut kelpoisuusvaatimukset. 

Uusimiskäytäntöä ollaan nykyaikaistamassa loppuvuoden 2021 aikana, mutta kalastuksen-

valvojan hyväksyntä on tietysti mahdollista uusia jo ennen tämän nykyaikaisemman toimin-

tatavan käyttöönottoa. Kalastuksenvalvojan kokeen järjestämisestä ja valvonnasta vastaa 

ELY-keskus. Koetilaisuudesta on sovittava ainakin nykyisen tartuntatautitilanteen aikana 

tapauskohtaisesti. Kalatalouden Keskusliitolla on ollut suunnitteilla loppuvuodesta aihee-

seen liittyvän koulutuksen järjestäminen. 

Uusinta tapahtuu siis suorittamalla hyväksytysti (väh. 15/20 pistettä) ajantasainen kalastuk-

senvalvojan koe. Tällä varmistetaan kalastuksenvalvojien ajantasainen tieto kalastuslaista 

ja -asetuksesta. Molemmat ovat muuttuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana koko-

naan. Kysymysten aihepiiri on pysynyt ennallaan - Valtioneuvoston asetus kalastuksesta 

(26.11.2015/1360) 16 §. 

Lisätietoja: Ilkka Vesikko (ilkka.vesikko(a)ely-keskus.fi 

 

3. Käyttö- ja hoitosuunnitelman toimittaminen ELY-keskukselle 

Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma tulee olla valmis vuoden 2021 loppuun men-

nessä. Suunnitelma käsitellään ja vahvistetaan alueen yleiskokouksessa. Vahvistamisella 

suunnitelma ei tule vielä voimaan. Kun käyttö- ja hoitosuunnitelman vahvistaneen kokouk-

sen päätös on saanut lainvoiman, voidaan käyttö- ja hoitosuunnitelma lähettää ELY-kes-

kukselle kirjaamoon vaikkapa sähköpostitse osoitteellakirjaamo.pohjois-savo@ely-kes-

kus.fi. Saatteessa, esim. sähköpostiviestissä, tulee mainita mm. seuraavaa: 
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NN kalatalousalue lähettää ELY-keskukselle käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksyttäväksi 

kalastuslain (379/2015) 37 §:n mukaisesti. 

• Kalatalousalueen nimi, osoite, Y-tunnus 

• Yhteyshenkilö; nimi, sähköposti ja puhelinnumero  

• Maininta siitä, onko kalatalousalueen kokouksen päätös saanut lainvoiman 

Liitteet:  

Käyttö- ja hoitosuunnitelma 

KHS:n vahvistaneen kokouksen pöytäkirja 

 

ELY-keskus vie tämän jälkeen suunnitelman yhteistyöryhmän arvioitavaksi. Lisäksi ELY-

keskuksen hyväksymismenettely sisältää asianosaistahojen kuulemisen ja vaikutusmahdol-

lisuuksien varaamisen muillekin kuin asianosaisille. Aikaa tähän kokonaisuuteen voi kulua 

kuukausia. 

ELY-keskus hyväksyy hallintopäätöksellä suunnitelman, jos se täyttää kalastuslaissa olevat 

neljä ehtoa. ELY-keskus voi palauttaa suunnitelman kalatalousalueen valmisteltavaksi, jos 

se ei täytä suunnitelmalle asetettuja edellytyksiä. Lisäksi kalatalousalueiden tulee huolehtia 

siitä, että käyttö- ja hoitosuunnitelma täyttää saavutettavuussäädökset. Mikäli suunnitelma 

ei täytä saavutettavuussäädöksiä, se palautetaan alueelle korjattavaksi. 

Suunnitelman tulee sisältää ehdotukset tarvittaviksi kalastuksen alueellisiksi säätelytoimen-

piteiksi. ELY-keskus tekee niistä todennäköisesti erilliset hallintopäätökset asianosaisia 

kuultuaan. 

4. Tuomioistuinten päätökset 

Pyydämme, että saisimme teiltä tiedoksi tuomioistuinten päätökset, jotka koskevat kalata-

lousalueen päätöksiä tai toimintaa. Alueiden kokouspäätöksestä tai hallituksen päätöksestä 

on saatettu valittaa hallinto-oikeuteen. Nämä päätökset eivät tule automaattisesti tiedoksi 

ELY-keskukseen. Ja näin pysymme tietoisina oikeustapauksista. 

Toivomme myös, että osakaskunnat ja muut kalastusoikeuden haltijat toimittaisivat meille 

tuomioistuinten päätökset, jotka koskevat kalastusrikosta tai vastaavia tapauksia, esimer-

kiksi luvattomasta pyynnistä. Nämä päätökset eivät tule tietoomme, jos niitä asianosainen 

ei lähetä ELY-keskukseen. Tarkoituksenamme on seurata, millaisia ratkaisuja tuomioistui-

met tekevät erilaisissa tapauksissa. 

Lähettäkää tuomioistuinten päätökset sähköpostilla osoitteeseen hannu.salo(a)ely-keskus-fi 

tai kirjeitse ELY-keskuksen Järvi-Suomen kalatalouspalveluiden Tampereen toimipaikkaan 

(Hannu Salo, ELY-keskus, kalatalous, PL 297, 33101 Tampere).  
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5. Avustukset kalatalouden edistämishankkeisiin 

Muistakaa lähettää hankkeiden maksatushakemukset ajoissa. Mikäli hakemus tulee myö-

hässä, avustusta ei makseta. Jos hankkeen toteutus tarvitsee lisää aikaa, tehkää ajoissa 

muutoshakemus. Hankeen toteutukselle ja maksatushakemuksen jättämiselle voi hakea 

kohtuullista jatkoaikaa, mutta lähtökohtana on, että hanke toteutetaan ilmoitetussa ajassa.  

Mikäli hankkeen kustannuksiin (esimerkiksi hankintoihin) tarvitsee tehdä merkittäviä muu-

toksia, kannattaa tehdä aina muutoshakemus. Muutoshakemuksella ja siihen liittyvällä pää-

töksellä varmistetaan, ettei maksatushakemusvaiheessa enää synny ongelmia avustuksen 

maksamisessa. 

Ennakkotiedon mukaan vuoden 2022 avustukset kalatalouden edistämishankkeisiin tulevat 

haettavaksi joulukuun puolivälissä. Tiedotamme hakuajasta myöhemmin. 

 

6. Kalastusaluepäivä 

Järvi-Suomen yhteinen kalastusaluepäivä järjestetään syksyn tai alkutalven aikana. Tiedo-

tamme asiasta myöhemmin. 


