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I seurapiiriuutisia

Kalatalouspäällikkö vaihtuu
§ Pentti Pasanen (kukaties) eläkkeelle 1.1.2019
§ Uuden päällikön rekrytointi käynnissä
Uutta verta:
§ Kalastusbiologi Maare Marttila (Oulu)

-

Vaelluskalat, rajajoet, EMKR

§ Kalatalousasiantuntija Petteri Kontila (Kajaani)

- Velvoitteet (maksut ja toimenpiteet)
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II kalatalousaluejaon tilanne
ELY-keskusten rajapäätökset joulukuussa 2017
• 217 kalastusaluetta => 118 kalatalousaluetta
Valitukset hallinto-oikeuteen 22 päätöksestä
• 18,6 % (11 kpl LAPELYn alueella)
• 10 HaOn välipäätöstä (täytäntöönpanoa ei keskeytetä)
• 4 HaOn päätöstä (valitukset hylätty)
• KHO:sta ei ole haettu valituslupia
Kalatalousalueiden järjestäytymiskokousten valmistelu etenee
normaalisti päätöksiä odotellessa…

4

III yhteistyöryhmän toiminta
Lapin alueellinen kalatalouden yhteistyöryhmä kokoontui viimeksi
vuonna 2016
•
•

Takki tyhjä aluejakoesityksen jäljiltä
Ei varsinaista käsiteltävää asiaa 2017 ja 2018

Tarvitaan keskustelua ryhmän toimintatavoista
•
•
•

Fyysinen kokoontuminen sopii huonosti ainoaksi toimintatavaksi
Tarvitaan vähintään jokin kanava saattaa asioita ryhmän käsiteltäväksi
Etelä-Suomessa pohdiskeltu asiaa, kopioidaan hyvät käytännöt

Ensi vuoden painopisteenä valmistautuminen KHS:ien arvioimiseen
•
•
•

Kalatalousalueet nimeävät edustajansa, kalastusalueiden kausi päättyy
Koulutusta: KHS, suunnitelmien arviointi, kalastuksen säätely…
Seminaaripäivä(t) vai lyhyempiä kokouksia? Missä?
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IV maakuntaan(ko?)
SOTE-uudistuksen varjossa meneillään myös MAKU-uudistus
•
•

1.1.2021 alkaen uudet maakunnat (tai sitten ei…)
Valtion tehtäviä siirtyy maakuntien vastuulle

Kalatalousviranomainen maakunnissa
•
•
•

ELYn kalataloustehtävät kokonaisuudessaan maakuntiin
Lakiehdotusten (HE 14/2018 vp) mukaan viranhaltijatehtäviä
Pääsääntönä kunkin maakunnan itsenäinen toimivalta
• keskitetyt tehtävät?
• kaupallisessa kalastuksessa VARELY => VAR maakunta

•

Laki maakuntien yhteistoiminnasta kalatalouden ja vesitalouden
tehtävien hoitamisessa (ns. perälautalaki)
• tarkoituksena turvata tehtävien hoito vesistöaluekokonaisuuksina
• maakuntien on tehtävä sopimus yhteistyöstä => MMM lausunto
• ei tyydyttävää sopimusta => valtioneuvosto voi määrätä yhteistyöstä
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V kalastuslaki muutoksessa
MMM valmistelee hallituksen esitystä kalastuslain muuttamiseksi
•
•
•

”soveltamiskäytännössä saatujen kokemusten perusteella tarpeellisiksi arvioidut
muutokset”
26 muutettavaa ja 1 uusi pykälä
oli lausuttavana 5.11. saakka

Eräitä muutosehdotuksia:
•
•
•
•
•
•
•
•

10 §: Ylä-Lapin kalastuslupa: omakustannushintainen vapakalastuslupa lohen ja
taimenen nousualueelle kotikunnassa
42 §: pyydysyksikköarvon vastattava pyyntitehoa suhteessa muihin pyydyksiin
46 §: luonnollisen syötin käytön kieltäminen vaelluskalavesien koskialueilla
49 §: pyynti- tai venekunta => venekunta
64 §: ELYlle mahdollisuus määrittää vaelluskalavesistöt
74 §: istutuksesta ilmoittajan täsmentäminen (tilaaja) + sanktiointi (118 §)
91 §: rapujen myynnin vapauttaminen vapaa-ajankalastajilta
119 §: uhanalaisen kalalajin arvo tuomittavaksi valtiolle eräissä tapauksissa
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