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Laki
kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön 
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 

muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lain-

säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun
lain (176/2017) 8 §, 10 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta ja 12 §, sellaisena kuin niistä on 8 §
osaksi laeissa 232/2018 ja 233/2019, sekä

lisätään lakiin uusi 8 a ja 8 b § seuraavasti:

8 §

Kalastuslupien myynnin järjestäminen

Sopimuksen 10 artiklassa tarkoitettujen kalastuslupien myynnin järjestämisestä vastaa
alueella toimivaltainen kalatalousalue.

Kalatalousalue voi sopia kalastussäännön 4 §:n 3 kohdassa tarkoitetun venekalastuslu-
van ja 4 kohdassa tarkoitetun rantakalastusluvan myyntitehtävän suorittamisesta yksityi-
sen palveluntuottajan tai kalastusoikeuden haltijana olevan yhteisen vesialueen osakas-
kunnan (palveluntuottaja) kanssa. Sopimus ei voi koskea kalastussäännön 5 §:n 4 momen-
tissa tarkoitettuun kiintiöön kuuluvia kalastuslupia.

Palveluntuottajan on oltava luotettava ja asiantunteva. Palveluntuottajalla on oltava teh-
tävän hoitamisen edellyttämät tekniset, taloudelliset ja toiminnalliset valmiudet. Palvelun-
tuottajalla on oikeus saada tehtävän suorittamisesta kohtuullinen palkkio, jonka maksaa
luvan ostaja ja joka voi olla enintään viisi prosenttia luvan hinnasta. Kalatalousalueen on
tehtävä kirjallinen sopimus palveluntuottajan kanssa tehtävän sisällöstä, lupamaksujen ti-
littämisestä ja muista tehtävän hoitamisen kannalta tarpeellisista seikoista sekä palkkiosta.

Kalatalousalue tilittää myydyistä kalastusluvista kertyneet lupatulot maa- ja metsätalo-
usministeriön tilille. Tilitysajankohdasta säädetään maa- ja metsätalousministeriön ase-
tuksella.

Kalatalousalue sekä palveluntuottaja ovat velvollisia järjestämään kalastajalle pääsyn
sähköiseen saalisrekisteriin saalisilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi. Vastaava velvol-
lisuus on myös muulla kalastusluvan luovuttavalla taholla sopimuksen 2 artiklan 2 koh-
dassa tarkoitetulla Tenojoen vesistön lohennousualueella.

8 a §

Toimielimen jäsenten ja toimihenkilöiden vastuu

Kalatalousalueen toimielimen jäsenen ja toimihenkilön hoitaessa julkista hallintotehtä-
vää sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999),
HE 30/2021
MmVM 1/2022
EV 33/2022

1



322/2022  
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003), hallintolaissa
(434/2003), kielilaissa (423/2003), saamen kielilaissa (1086/2003) ja tietosuojalaissa
(1050/2018) säädetään.

Kalatalousalueen toimielimen jäseneen ja toimihenkilöön sovelletaan rikosoikeudellis-
ta virkavastuuta koskevia säännöksiä silloin, kun he suorittavat tässä laissa tarkoitettuja
tehtäviä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).

8 b §

Kalatalousalueen toiminnan valvonta

Kalatalousalueen toiminnan valvontaan sovelletaan, mitä kalastuslain 32 §:ssä sääde-
tään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen oikeudesta valvoa toimialueensa kalata-
lousalueiden toimintaa sekä oikeudesta saada kalatalousalueelta ja tilintarkastajilta salas-
sapitosäännösten estämättä valvonnan kannalta tarpeelliseksi katsomansa tiedot.

10 §

Kalastuslupien hinnoittelu

Kalastussäännön 4 §:ssä tarkoitetuista kalastusluvista peritään seuraavat maksut:
1) yleinen paikkakuntalaislupa 40 euroa/kalastuskausi, kuitenkin maksuton alle 18-

vuotiaille;
2) paikkakuntalaisen vapakalastuslupa 150 euroa/kalastuskausi, kuitenkin maksuton

alle 18-vuotiaille;
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

12 §

Erityinen kalastuslupakiintiö

Kalastussäännön 5 §:n 4 momentissa tarkoitetun kalastuslupakiintiön määrä on enin-
tään 1 833 venekalastuslupaa ja 1 833 rantakalastuslupaa. Määrä vahvistetaan valtioneu-
voston asetuksella. Määrän vahvistamisessa on otettava huomioon kalastussäännön
5 §:ssä tarkoitetun Suomelle kuuluvan yleisen lupakiintiön (matkailulupakiintiö) koko ja
muualla kuin Tenojoen vesistön jokilaaksossa vakinaisesti asuville kalastusoikeuden hal-
tijoille kuuluva osuus alueen kalastusoikeuksista. Varaamattomat erityislupakiintiön luvat
voidaan siirtää ostettaviksi kalastussäännön 5 §:ssä tarkoitettuun matkailulupakiintiöön,
mikäli niitä ei käytetä.

Erityisen kalastuslupakiintiön käyttö on mahdollista ainoastaan muualla kuin Tenojoen
vesistön jokilaaksoissa asuvan (ulkopaikkakuntalainen) omistukseen perustuvan kalastus-
oikeuden perusteella.

Ulkopaikkakuntalaisella kalastusoikeuden haltijalla, jonka kiinteistön osuusluku raja-
jokialueella sijaitsevasta yhteisestä vesialueesta on 0,5, on kiinteistöä kohti oikeus ostaa
yksi lupavuorokausi erityisestä kalastuslupakiintiöstä. Seuraavaan kalastuslupaan oikeut-
tava kerroin määritetään siten, että edellä tarkoitetun osuusluvun ylittävä kalastusoikeus
oikeuttaa ostamaan lisäksi yhden lupavuorokauden jokaista osuusluvun kuuden kokonai-
syksikön suuruista lisäystä kohti.

Ulkopaikkakuntalaisen kalastusoikeuden haltijan on erityisestä kalastuslupakiintiöstä
lupaa ostaessaan osoitettava omistusosuutensa määrä. Maanmittauslaitos toimittaa kalata-
lousalueelle vuosittain ennen kalastuskauden alkua tiedot alueen kiinteistöjen omistajista,
heidän kotikunnastaan sekä heidän kiinteistöihinsä kuuluvan kalastusoikeuden määrästä.
Tämän jälkeen tapahtuneita muutoksia omistussuhteissa ei oteta huomioon kalastuskau-
den kuluessa.
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Mitä 3 ja 4 momentissa säädetään osuusluvusta ja omistusosuuden osoittamisesta, so-
velletaan myös ulkopaikkakuntalaiseen, joka omistaa vastaavan suuruiseen kalastusoi-
keuteen oikeuttavan yksityisen vesialueen.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä seuraaviin kalastuslu-
piin oikeuttavan kertoimen suuruudesta, jos kalastussäännön 5 §:ssä tarkoitettu matkailu-
lupakiintiö tai sen alueellinen jako muuttuu tai jos erityislupakiintiön tarkoituksenmukai-
nen käyttö sitä muutoin edellyttää, sekä lisäksi kalastuslupien varaamiseen liittyvistä mää-
räajoista, ulkopaikkakuntalaisten kalastusoikeuden haltijoiden omistusosuuden huomioon
ottamisesta kalastusvyöhykkeittäin sekä varaamattomien erityiseen kalastuslupakiintiöön
kuuluvien lupien siirtämisestä ostettavaksi matkailulupakiintiöön. 

————
Tämä laki tulee voimaan 16 päivänä toukokuuta 2022.
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