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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS LOHENKALASTUKSEN ENNAK-

KOILMOITUKSESTA 

1  Yleistä  

Laissa yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttami-

sesta on säädetty uusi 20 a §, jolla otetaan käyttöön ennakkoilmoitus lohenkalastuksessa. Pykälän 1 

momentin mukaan lohenkalastuksessa huhtikuun 16 päivän ja elokuun 31 päivän välisenä aikana 

kalastusaluksen päällikön tulee tehdä ennakkoilmoitus maihintuloajankohdasta ja -paikasta sekä ka-

lastuksessa käytettävästä aluksesta vähintään 30 minuuttia ennen saapumista satamaan tai purka-

mispaikkaan. Kalastuksenseurantakeskus voi antaa luvan tätä aiempaan maihintuloon. Maihintulon 

tulee tapahtua 60 minuutin kuluessa ilmoitetusta ajankohdasta. Maihintulo saa tapahtua tätä myö-

hemmin vain erityisen painavista syistä. Lain 20 §:n mukaan ennakkoilmoitus tehdään kalastuksen-

seurantakeskukselle, jonka tehtävät hoitaa Rajavartiolaitos.  

 

Ennakkoilmoitusmenettelyn tarkoitus on luoda kalastusta valvoville viranomaisille mahdollisuus 

olla paikalla kalastusaluksen saapuessa maihin. Ennakkoilmoitus ei sisällä tietoa lohisaaliin määräs-

tä ja ilmoitus tulee tehdä, vaikka saalista ei saada. Jos kalastusmatka on lyhyt, ennakkoilmoitus voi-

daan siis tehdä jo ennen kalastusmatkan alkua.  

 

Lain 20 a §:n 2 momentin mukaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa tar-

kempia säännöksiä ennakkoilmoituksen sisällöstä ja ilmoittamiseen liittyvistä menettelyistä. 

 

 

2  Ehdotus asetukseksi ja perustelut  

1 §. Pykälässä säädettäisiin ennakkoilmoituksen sisällöstä, tekemistavoista ja peruuttamisesta. 

 

Ehdotetun pykälän 1 momentin mukaan ennakkoilmoitus tulisi tehdä sähköisesti erityisellä sovel-

luksella, jota voi käyttää tietokoneella tai älypuhelimella. Mikäli kalastajan käytössä ei ole sovel-

luksen vaatimaa laitetta, ennakkoilmoitus voidaan tehdä soittamalla kalastuksenseurantakeskuk-

seen.  

 

Ennakkoilmoituksen tulisi sisältää ainakin seuraavat tiedot: 1) kalastusaluksen rekisteritunnus ja 

nimi; 2) kalastusaluksen päällikön nimi; 3) maihintulopaikan koordinaatit tai osoite taikka kalasa-

taman nimi sellaisella tarkkuudella, että valvontaviranomainen voi vaikeuksitta löytää paikalle ja 4) 

maihintulon ajankohta minuutin tarkkuudella. Rekisteritunnuksella tarkoitettaisiin merellä toimivien 

kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain 30 §:ssä tarkoitettua aluksen ulkoista 

tunnusta. Johdonmukaisuuden vuoksi pykälässä kuitenkin käytettäisiin sanaa rekisteritunnus, jota 

käytetään yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 21, 22 ja 

64 §:ssä.  

 

Suunniteltu kalastusmatka, josta on tehty ennakkoilmoitus, voi peruuntua eri syistä, kuten oletettua 

kovempi merenkäynti, välttämättä kiireellisesti hoidettava muu työ tai asia, aluksen rikkoontuminen 
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jne. Tästä syystä pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että kalastusaluksen päällikkö voi 

peruuttaa ennakkoilmoituksen, mutta siihen tulee olla sellainen perusteltu syy, joka johtaa kalas-

tusmatkan peruuntumiseen. Ennakkoilmoitusta ei ole tarkoitettu peruutettavaksi sillä perusteella, et-

tä kalastusmatkalla ei ole saatu saalista.  

 

2 §. Pykälässä säädettäisiin tarkistenumerosta, jonka kalastuksenseurantakeskus antaisi kuittauksena 

vastaanottamastaan ennakkoilmoituksesta. Tarkistenumero sisältäisi kalastusaluksen rekisteritun-

nuksen (ulkoinen tunnus), maihintulopäivämäärän ja ennakkoilmoitusta koskevan yksilöivän nume-

ron. Käytännössä tietojärjestelmäsovellus antaisi tunnistenumeron automaattisella vastausviestillä, 

jos ennakkoilmoitus tehdään sähköisesti. Tunnistenumeron tarkoitus on varmistaa kalastajan oi-

keusturva niin, että sen avulla kalastaja voi todistaa tehneensä ennakkoilmoituksen.  

 

Säädösvalmistelussa on arvioitu myös mahdollisuutta säätää kalastusaluksen päällikölle tai hänen 

valtuuttamalleen velvoite kirjata tunnistenumero saaliin purkamista koskevaan ilmoitukseen, joka 

alle kymmenmetristen alusten kohdalla on seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 

21 §:ssä tarkoitettu saalisilmoitus ja vähintään 10 metriä pitkien alusten kohdalla yhteisön valvonta-

järjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 23 artiklassa tarkoitettu purkamis-

ilmoitus. 1Tämän menettelyn avulla viranomainen voisi tarkistaa, että ennakkoilmoitus on tehty ky-

seiseltä kalastusmatkalta. Koska menettely ei kuitenkaan ole tehokkaan valvonnan näkökulmasta 

välttämätön, mutta lisäisi elinkeinon hallinnollista taakkaa, velvoitetta ei ehdoteta sisällytettäväksi 

asetukseen. 

 

 

3  Esityksen valmistelu  

Esitys on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä yhteistyössä Varsinais-Suomen elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. Esityksestä on pyydetty lausunto Rajavartiolaitokselta, 

Maaseutuvirastolta, Lapin ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Kala-

talouden Keskusliitolta ja Suomen Ammattikalastajaliitolta.  

                                                 

 
1 Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009 yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen ka-

lastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) 

N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, 

(EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, 

(EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta  


