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233/2018

Maa- ja metsätalousministeriön asetus
kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvista 

kalastusluvista vuonna 2018

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kalastuksesta Teno-
joen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain (176/2017) nojalla:

1 §

Kalastuslupien hinnoittelu

Suomen ja Norjan välillä kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen (SopS 41
ja 42/2017, jäljempänä sopimus) kalastussäännön 4 §:n 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuista Suo-
men kalastuslupakiintiöön kuuluvista kalastusluvista peritään seuraavat maksut kalastus-
vuorokautta kohti:

1) Venekalastusluvat, luvan hinta euroina

Jakso Nuorgam Vetsikko Utsjoki Outakoski ja 
Inarijoki

10.6.–16.6. 60 60 60 60

17.6.–23.6. 60 60 60 60

24.6.–30.6. 80 80 80 80

1.7.–7.7. 80 80 80 80

8.7.–14.7. 80 80 80 80

15.7.–21.7. 60 60 60 60

22.7.–28.7. 60 60 60 60

29.7.–4.8. 60 60 60 60

5.8.–10.8. 60 60 60 60
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2) Rantakalastusluvat, luvan hinta euroina

Edellä 1 momentista poiketen alle 18-vuotiaan henkilön lunastamasta venekalastuslu-
vasta peritään 40 euron maksu ja rantakalastusluvasta 25 euron maksu.

Edellä 1 ja 2 momentista poiketen varataan kalastuskaudella 2018 valtioneuvoston ase-
tuksella (201/2018) voimaansaatetun pöytäkirjan (SopS 25/2018) mukaisesti kolme pro-
senttia lupakiintiöiden rantakalastusluvista ja venekalastusluvista kalastusluviksi, jotka
antavat oikeuden oman kalastuksen lisäksi lunastaa yhden lapsiluvan. Lapsilupa antaa alle
16-vuotiaalle lapselle oikeuden kalastaa yhdessä kalastusluvan haltijan kanssa, jonka lu-
paan on liitetty lapsilupa. Lapsiluvalla kalastavien lasten lukumäärää ei ole rajoitettu, mut-
ta vain yksi lapsi voi kalastaa kerrallaan käyttäen yhtä vapaa tai käsisiimaa. Lapsen lupaa
ei lasketa sopimuksen kalastussäännön 5 §:n 1 ja 2 momentin mukaisiin lupakiintiöihin.

2 §

Erityinen kalastuslupakiintiö

Sopimuksen kalastussäännön 5 §:n 4 momentissa ja kalastuksesta Tenojoen vesistössä
Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta ja soveltamisesta annetun lain (176/2017) 12 §:ssä tarkoitetun erityisen ka-
lastuslupakiintiön määrä on 1 660 kalastusvuorokautta venekalastuslupiin ja 1 660 kalas-
tusvuorokautta rantakalastuslupiin.

Erityiseen kalastuslupakiintiöön kuuluvat ranta- ja venekalastusluvat jaetaan eri kalas-
tusvyöhykkeille ja kalastuskaudelle samassa suhteessa kuin muut ranta- ja venekalastus-
luvat. Erityinen kalastuslupakiintiö koskee koko rajajokialuetta.

Erityiseen kalastuslupakiintiöön kuuluva lupa on varattava kalastusta edeltävän viikon
perjantaihin klo 15 mennessä. Tämän jälkeen varaamatta olevat erityiseen lupakiintiöön
varatut luvat vapautuvat matkailukalastuslupakiintiössä varattaviksi.

Erityisen kalastuslupakiintiön lupien myöntämistä varten luvan myynnistä vastaava
taho voi käyttää Tenojoen valuma-alueen kiinteistöjen omistusta koskevia rekisteritietoja
lupaan oikeuttavan kalastusoikeuden tarkistamista varten. Mikäli kiinteistön omistajan
tietoja ei löydy luvanmyynnin käytössä olevista rekisteritiedoista tai tiedoissa on epäsel-
vyyksiä, on luvan ostaja velvollinen osoittamaan omistusosuutensa tai vesialueen omis-
tuksensa määrän.

Jakso Nuorgam Vetsikko Utsjoki Outakoski 
pääuoma

Inarijoki

10.6.–16.6. 50 50 50 50 25

17.6.–23.6. 50 50 50 50 25

24.6.–30.6. 50 50 50 50 25

1.7.–7.7. 50 50 50 50 25

8.7.–14.7. 50 50 50 50 25

15.7.–21.7. 50 50 50 50 25

22.7.–28.7. 50 50 50 50 25

29.7.–4.8. 50 50 50 50 25

5.8.–10.8. 50 50 50 50 25
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3 §

Kalastuslupatulojen tilittäminen valtiolle

Luvan myynnistä vastaavan tahon on tilitettävä myymistään ja lukuunsa myydyistä ka-
lastusluvista kertyneet varat sekä niiden osalta kertynyt korko maa- ja metsätalousminis-
teriölle kuukausittain ministeriön antaman ohjeistuksen mukaisesti.

4 §

Kalastuslupatulojen käytön perusteet

Kalastuskaudelta 2018 kalastusluvista kertyneet varat jaetaan kalastusoikeuden omista-
jille noudattaen kumotun Tenojoen kalastussopimuksen (SopS 94/1989) nojalla kertynei-
den varojen jaossa sovellettua käytäntöä ja jakoperiaatteita. Jakoperiaatteet määrätään
kuitenkin niin, että lupatulojen jako valtion ja yksityisten vesialueen omistajien kesken ta-
pahtuu kalastusvyöhykkeittäin rantakilometrien ja lohisaaliin perusteella ja tämän jälkeen
yksityisille vesialueen omistajille palautettavat lupatulot jaetaan käyttäen kullekin kalas-
tusvyöhykkeille myydyistä vene- ja rantakalastusluvista kertynyttä tuloa.

Valtiolle kuuluvaa osaa vuoden 2018 kalastuslupatuloista käytetään osaltaan valtiolle
aiheutuneiden kalastuksenvalvontakulujen sekä tutkimus- ja seurantakulujen kattamiseen.

5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä huhtikuuta 2018 ja on voimassa 31 päivään jou-
lukuuta 2018.

Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste
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Liite Pohjoissaamenkielinen käännös

 
Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahus 

guollebivddus Deanu čázádagas Norggain dahkkon soahpamuššii vuođđuduvvan bivdolobiin 
jagi 2018 

Eana- ja meahccedoalloministeriija mearrádusa mielde mearriduvvo Deanu čázádagas 
Norggain dahkkon soahpamuša láhkaásahansuorgái gullevaš mearrádusaid fápmuibidjan- ja 
heivehanlága (176/2017) vuođul: 
 

1 § 

Bivdolobiid hattit 

Suoma ja Norgga gaskasaš Deanu čázádaga bivdosoahpamuša (SopS 41 ja 42/2017, maŋŋelis 
soahpamuš) bivdonjuolggadusa 4 §:a 3 ja 4 čuoggás oaivvilduvvon Suoma bivdolohpeearrái 
gullevaš bivdolobiin berrojuvvojit čuovvovaš bivdojándormávssut: 
 

1) Fanasbivdolobit, lobi haddi euroiguin 
 

Áigodat Njuorggán Veahčat Ohcejohnjálbmi Vuovdaguoika 
ja Anárjohka 

10.6.–16.6. 60 60 60 60 
17.6.–23.6. 60 60 60 60 
24.6.–30.6. 80 80 80 80 
1.7.–7.7. 80 80 80 80 
8.7.–14.7. 80 80 80 80 
15.7.–21.7. 60 60 60 60 
22.7.–28.7. 60 60 60 60 
29.7.–4.8. 60 60 60 60 
5.8.–10.8. 60 60 60 60 

 
2) Gáddebivdolobit, lobi haddi euroiguin 

 
Áigodat Njuorggán Veahčat Ohcejohn-

jálbmi 
Vuovdaguoika, 
váldoroggi 

Anárjohka 

10.6.–16.6. 50 50 50 50 25 
17.6.–23.6. 50 50 50 50 25 
24.6.–30.6. 50 50 50 50 25 
1.7.–7.7. 50 50 50 50 25 
8.7.–14.7. 50 50 50 50 25 
15.7.–21.7. 50 50 50 50 25 
22.7.–28.7. 50 50 50 50 25 
29.7.–4.8. 50 50 50 50 25 
5.8.–10.8. 50 50 50 50 25 
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Nuppeláhkai go ovdalis 1 momeanttas daddjojuvvo, de vuollel 18-jahkásaš olbmo lotnun fa-

nasbivdolobis berrojuvvo 40 euro máksu ja gáddebivdolobis 25 euro máksu. 
Nuppeláhkai go ovdalis 1 ja 2 momeanttas daddjojuvvo, de várrejuvvojit stáhtaráđi ásahusa 

(201/2018) vuođul fápmuibiddjojuvvon beavdegirjji (SopS 25/2018) mielde golbma proseantta 
lohpeeriid gáddebivdolobiin ja fanasbivdolobiin dakkár bivdolohpin, mat addet vuoigatvuođa 
iežas bivddu lassin lotnut ovtta mánnálobi. Mánnálobiin vuollel 16-jahkásaš mánná ožžu bivdit 
ovttas bivdolobi hálddašeaddjiin, gean lohpái lea laktojuvvon mánnálohpi. Mánnálobiin bivdi 
mánáid mearri ii leat ráddjejuvvon, muhto dušše okta mánná sáhttá ain hávil bivdit ovttain sták-
kuin dahje giehtaduorgguin. Mánnálohpi ii lohkkojuvvo soahpamuša bivdonjuolggadusa 5 §:a 
1 ja 2 momeanttas daddjojuvvon lohpeeriide.   
 

2 § 

Sierra bivdolohpeearri 

Soahpamuša bivdonjuolggadusa 5 §:a 4 momeanttas ja guollebivddus Deanu čázádagas 
Norggain dahkkon soahpamuša láhkaásahansuorgái gullevaš mearrádusaid fápmuibidjan- ja 
heivehanlága (176/2017) 12 §:s oaivvilduvvon sierra bivdolohpeeari mearri lea 1 660 bivdo-
jándora fanasbivdolobiide ja 1 660 bivdojándora gáddebivdolobiide. 

Sierra bivdolohpeearrái gullevaš gádde- ja fanasbivdolobit juhkkojuvvojit sierra bivdoaváda-
gaide ja bivdoáigodahkii seamma gori mielde go eará gádde- ja fanasbivdolobit. Sierra bivdo-
lohpeearri guoská oppa rádjejohkaguvlui. 

Sierra bivdolohpeearrái gullevaš lohpi galgá várrejuvvot bivddu ovddit vahku bearjadahkii 
diibmu 15 rádjai. Dan maŋŋá daid sierra lohpeearrái várrejuvvon lobiid, mat eai leat várre-
juvvon, sáhttá fas várret turistabivdolohpeearrái.  

Sierra bivdolohpeeari lobiid mieđiheami várás sáhttá lohpevuovdimis vástideaddji oassebealli 
geavahit Deanu golganguovllu giddodagaid oamastussii guoskevaš registtardieđuid dalle, go 
dárkkistuvvo leago soapmásis bivdovuoigatvuohta. Jos giddodaga eaiggáda dieđut eai gávdno 
lohpevuovdinregistariin dahje dieđuin leat eahpečielggasvuođat, de lobi oasti lea geatnegahtton 
čájehit iežas oamastanossodaga dahje iežas oamastusa meari čáhceguovllus. 
 

3 § 

Bivdolohpeboađuid ruhtageavaheami čilgen stáhtii 

Lohpevuovdimis vástideaddji oassebeali galgá čilget ruhtageavaheami iežas vuovdin ja su 
beales vuvdojuvvon bivdolobiin čoggon ruđaid sihke dain čoggon reanttu Eana- ja meahccedo-
alloministeriijai mánnosaččat ministeriija addin rávvagiid mielde. 
 

4 § 

Bivdolohpeboađuid geavahanákkat 

Bivdoáigodagas 2018 bivdolobiin čoggon ruđat juhkkojuvvojit bivdovuoigatvuođa oamas-
teaddjiide nu, ahte čuvvojuvvojit gomihuvvon Deanu bivdosoahpamuša (SopS 94/1989) vuođul 
čoggon ruđaid juogus heivehuvvon virolašvuođat ja juohkinprinsihpat. Juohkinprinsihpat mear-
riduvvojit goittotge nu, ahte lohpeboađuid juohkin stáhta ja čáhceguovllu priváhta oamas-
teaddjiid gaskkas dáhpáhuvvá bivdoavádagaid mielde gáddekilomehteriid ja luossasállaša 
vuođul ja dan maŋŋá čáhceguovllu priváhta oamasteaddjiide máhcahit oaivvilduvvon lohpebo-
ađut juhkkojuvvojit nu, ahte juohkinággan adnojuvvojit guđege bivdoavádahkii vuvdojuvvon  
fanas- ja gáddebivdolobiin čoggon boađut. 
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Stáhtii gullevaš oassi jagi 2018 bivdolohpeboađuin adnojuvvo stáhtii šaddan guolástan-

bearráigeahččogoluid sihke dutkan- ja čuovvungoluid gokčamii. 
 

5 § 

Fápmuiboahtin 

Dát ásahus boahtá fápmui cuoŋománu 23. beaivve 2018 ja lea fámus juovlamánu 31. beaivvi 
rádjai 2018.  
 
 
Helssegis cuoŋománu 20. beaivve 2018 

 
 
 

Eana- ja meahccedoalloministtar Jari Leppä 
 
 
 

Ráđđádalli virgeolmmoš Tapio Hakaste 
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