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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kalastuslain 94 ja 
121 § :n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että kalastuslakia 
muutettaisiin luonnonvaraisen eläimistön ja 
luonnon suojelemiseksi siten, että vieraspe
räisten kala- tai rapulajien ohella myös vie
rasperäisten kala- tai ra.P,ukantojen maahan
tuonti ja istutus sa11ittaistin ainoastaan asian
omaisen ministeriön luvalla. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
mahdo11isimman pian sen jälkeen kun se on 
hyväksytty ja vahvistettu. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

Kalastuslain (286/ 1982) keskeisenä tavoit
teena on säännellä kalastusoikeutta, kalastus
menetelmiä, kalakantojen hoitoa sekä kalata
louden hallintoa. Lain tavoitteena on myös 
pyrkimys vesialueiden mahdollisimman suu
reen pysyvään tuottavuuteen hyödyntämällä 
kalakantoja kestävän käytön periaatteella. 

Vesistöjen alkuperäisten kalakantojen suo
jelemiseksi säädetään lain 94 §:n 2 momen
tissa muun kuin Suomessa luonnonvaraisena 
esiintyvän kala- tai rapulajin tai sen hedel
möitetyn mädin maahantuonti sallituksi ai
noastaan maa- ja metsätalousministeriön lu
valla ja sen määräämillä ehdoilla. Lain 121 
§:n mukaan kala- tai rapulajin istuttaminen 
vesialueelle, jossa sitä ei ennestään ole, sa
moin kuin kalojen tai rapujen siirtoistutus, 
edellyttää työvoima- ja elinkeinokeskuksen 
lupaa. Säännöksen tarkoitus on estää vesis
tössä olevalle kalastolle istutuksesta ai
heutuvia haittoja. 

Luonnonsuojelulain (109611996) 43 §:ssä 
säädetään mutden kuin taloudellisesti hyö
dynnettävien kalojen vierasperäisten lajien 
leviämisen rajoittamisesta. 
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Toistaiseksi tilanne vieraiden kalalajien ja 
-kantojen suhteen on Suomessa ollut hyvä. 
Suomi sai Euroopan unioniin liittyessään 
kolmen vuoden siirtymäajan, jonka aikana 
viljelyyn tai istutukseen tarkoitetun kalan ja 
niiden sukusolujen tuonti on ollut kiellettyä 
Euroopan unionm alueelta. Siirtymäajan pää
tyttyä kalojen tuonnissa on noudatettava Eu
roo_pan yhteisön eläintautimääräyksiä. Kan
salhsesti kalojen tuontia Suomeen voidaan 
rajoittaa lajiensuojelun perusteella. 

Muiden kuin Suomessa luonnonvaraisena 
esiintyvien kala- ja rapukantojen luontoon 
laskemisesta saattaa seurata kalastolle vas
taavaa haittaa kuin vieraista kala- tai rapula
jeistakin. Uusi kala- tai rapukanta saatta~ 
heikentää vesistössä jo olevaa kantaa. Uust 
kanta voi myös vaikuttaa ekosysteemiin niin 
että aikaisemman kannan elinolosuhteet 
heikkenevät. Tämän vuoksi lakiin ehdotetaan 
otettavaksi säännökset muun kuin Suomessa 
luonnonvaraisena esiintyvän kala- tai rapu
kannan tai sen sukusolujen maahantuonnin 
luvanvaraisuudesta. 

Muun kuin Suomessa luonnonvaraisena 
esiintyvän kala- ja rapukannan maahantuonti 
olisi sallittua vain asianomaisen ministeriön 
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luvalla ja sen määräämillä ehdoilla (94 §:n 2 
momentti). Varovaisuusperiaatteen mukai
sesti lupa olisi evättävä, jos toimenpiteestä 
saattaa aiheutua merkittävää haittaa luonnon
varaiselle eläimistölle tai luonnolle. Säännös 
koskisi myös mainittujen kala- ja rapukan
tojen sekä -lajien sukusolujen eli mädin ja 
maidin maahantuontia. Asetuksella voitaisim 
tarvittaessa säätää kala- tai rapulajeista, joi
den maahantuontiin ei tarvita lupaa. 

Kalastuslaki koskee kalastuksen harjoitta
mista ja rapujen pyyntiä yksinomaan luon
nonvesissä ja niihin rionastettavilla vesialu
eilla. Lupaa ei näin ollen tarvittaisi esimer
kiksi akvaariossa pidettävien trooppisten ka
lojen tuontiin. 

Kala- tai rapukannan istuttaminen vesialu
eelle, jossa sitä ei ennestään ole, edellyttäisi 
työvoima- ja elinkeinokeskuksen luvan ( 121 
§). Luvassa voitaisiin antaa toimenpiteen 
suorittamiseen liittyviä määräyksiä. 

2. Esityksen vaikutukset 

2.1. Ympäristövaikutukset 

Esityksen mukaisilla toimenpiteillä pyri
tään ehkäisemään vierasperäisistä kala- ja ra
pukannoista luonnonvaraisille lajeille ja kan
noille aiheutuvia haittoja. 

2.2. Muut vaikutukset 

Elävien kalojen ja rapujen maahantuonti 

on ollut rajoitettua, eikä kala- ja rapukanto
jen maahantuontia koskevien hakemuksien 
määrää ole mahdollista arvioida. Esityksellä
ei kuitenkaan arvioida olevan henkilöstö- tai 
organisaatiovaikutuksia tai sanottavia ta
loudellisia vaikutuksia. 

3. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä maa- ja 
metsätalousministeriössä. Esityksestä on 
pyydetty lausunto ympäristöministeriöltä, 
tullihallitukselta, Suomen ympäristökeskuk
selta, työvoima- ja elinkeinokeskuksien kala
talousyksiköiltä, riista- ja kalatalouden tutki
muslaitokselta, Kalatalouden Keskusliitolta, 
Suomen Kalankasvattajaliitolta, Suomen 
Ammattikalastajaliitolta sekä Suomen Kala
miesten Keskusliitolta. Saaduissa lausunnois
sa esitystä on kannatettu. 

4. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mah
dollisimman pian sen jälkeen kun se on hy
väksytty ja vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 
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Laki 

kalastuslain 94 ja 121 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 16 päivänä huhtikuuta 1982 annetun kalastuslain (286/1982) 94 §:n 2 momentti 

ja 121 § seuraavasti: 

94 § 

Muun kuin Suomessa luonnonvaraisena 
esiintyvän kala- tai rapulajin tai niiden kan
tojen tai sukusolujen maahantuonti on sallit
tu ainoastaan asianomaisen ministeriön lu
valla ja sen määräämillä ehdoilla. Lupa on 
evättävä, jos toimenpiteestä saattaa aiheutua 
merkittävää haittaa luonnonvaraiselle eläi
mistölle tai luonnolle. Kala- tai rapulajeista, 
joiden maahantuontiin ei tarvita lupaa, sää
detään tarvittaessa asetuksella. 

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 1998 

121 § 
Jos vesialueelle istutetaan kala- tai rapula

jia tai niiden kantaa, jota siellä ei ennestään 
ole, tai alueelle suoritetaan kalojen tai rapu
jen siirtoistutus, on toimenpiteelle saatava 
työvoima- ja elinkeinokeskuksen lupa. Lu
vassa voidaan antaa määräyksiä toimenpi
teen suorittamisesta. 

Tämä laki tulee vo.imaan 
kuuta 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä 
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Liite 

Laki 

kalastuslain 94 ja 121 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 16 päivänä huhtikuuta 1982 annetun kalastuslain (286/1982) 94 §:n 2 momentti 

ja 121 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

94 § 

Muun kuin Suomessa luonnonvaraisena 
esiintyvän kala- tai rapulajin tai sen hedel
möitetyn mädin maahantuonti on sallittu ai
noastaan maa- ja metsätalousministeriön lu
valla ja sen määräämillä ehdoilla. 

121 § 
Milloin vesialueelle istutetaan kala- tai 

rapulajia, jota siellä ei ennestään ole, tai alu
eelle suontetaan kalojen tai rapujen siirtois
tutus, on toimenpiteelle saatava kalastuspii
rin lupa. 

Muun kuin Suomessa luonnonvaraisena 
esiintyvän kala- tai rapulajin tai niiden kan
tojen tai sukusolujen maahantuonti on sallit
tu ainoastaan asianomaisen ministeriön lu
valla ja sen määräämillä ehdoilla. Lupa on 
evättävä, jos toimenpiteestä saattaa aiheutua 
merkittävää haittaa luonnonvaraiselle eläi
mistölle tai luonnolle. Kala- tai rapulajeista, 
joiden maahantuontiin ei tarvita lupaa, sää
detään tarvittaessa asetuksella. 

121 § 
Jos vesialueelle istutetaan kala- tai rapu

lajia tai niiden kantaa, jota siellä ei ennes
tään ole, tai alueelle suoritetaan kalojen tai 
rapujen siirtoistutus, on toimenpiteelle saata
va työvoima- ja elinkeinokeskuksen lupa. 
Luvassa voidaan antaa määräyksiä toimen
piteen suorittamisesta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 

päivänä 


