AIRISTON-VELKUAN KALASTUSALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE
2019

Yleistä
Kalastuslain (379/2015) mukaan kalastusalueet korvataan kalatalousalueilla. Kalastusalueiden
toimivalta ja kalastuslain mukaisten tehtävien hoito päättyy 31.12.2018. Vuoden 2019 puolella
kalastusalueen toiminta rajoittuu toiminnan lopettamiseen ja tehtävien siirtoon liittyviin asioihin.
Kalastusaluetta koskevat oikeudet, sopimukset, sitoumukset ja velvoitteet siirtyvät
kalatalousalueelle. Siirtymäkauden tehtäviä hoitaa vuonna 2018 valittu selvitysmies. Uudet
kalatalousalueet kokoontuvat ensimmäisen kerran vuoden 2019 alussa ELY-keskuksen kutsumana.
Kalastusalueesta kalatalousalueeksi
Vuoden alkupuolella järjestetään kalastusalueen viimeinen kokous, jossa esitetään hyväksyttäväksi
vuoden 2018 tilinpäätös, käsitellään vastuuvapaudet ja päätetään kalastusalueen purkautumisesta.
Selvitysmiehen toimintasuunnitelma vuodelle 2019
Selvitysmies vastaa, että sopimuksiin tai sitoumuksiin perustuvat tehtävät tulee hoidettua
kalatalousalueen toiminnan käynnistymiseen asti.
Kalastusalueen valtuuttama selvitysmies hoitaa maksu- ja postiliikenteen. Laatii kalastusalueen
toimintakertomuksen vuodelta 2018, toimittaa tilinpäätösmateriaalin kirjanpitäjälle, kutsuu
kalastusalueen hallituksen tilinpäätöskokouksen koolle sekä järjestää tilintarkastuksen ja kutsuu
kalastusalueen viimeisen kokouksen koolle.
Lisäksi selvitysmies
1) Järjestelee ja käynnistää siianpoikasten ja meritaimenten kasvatukset vuodelle 2019.
2) Jatkaa käynnissä olevaa ”Koko yhteisö mukaan merimetso-ongelmaa ratkaisemaan” – hanketta
hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeessa vesilläliikkujat kuten kaupalliset kalastajat, mökkiläiset
sekä maan- ja vedenomistajat aktivoidaan ottamaan vastuuta merimetsohäirintöjen onnistumisesta.
3) Käynnistää muut lupaehtojen mukaiset merimetsohäirinnät.
4) Jatkaa käynnissä olevaa ”Halli hollille” -hanketta hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeessa
kehitetään ja testataan erilaisia keinoja ja välineitä, joilla pyydyksiä kokeva harmaahylje saadaan
pysähtymään turvalliselle sektorille ja ampumaetäisyydelle sekä lisätään saaliin
talteenottomahdollisuuksia.
5) Laatii ”Saaristomeren kuhankalastuksen säätelyn vaikutukset kuhien keskikokoon” -hankkeen
loppuraportin ja maksatushakemuksen.
6) Laatii verottajalle työnantajan vuosi-ilmoituksen, työttömyysvakuutusrahastolle
palkkasummailmoituksen, TyEL-vakuutuksen vuosi-ilmoituksen ja lakisääteisen
tapaturmavakuutuksen palkkailmoituksen,
7) Vastaa Luonnonvarakeskuksen ”Vesiviljelyn talous- ja tilastointi” -kyselyihin
8) Tekee ELY-keskukselle selvityksen kalastusalueen toimintamäärärahan käytöstä v. 2018.
9) Hoitaa muut mahdolliset ELY-keskuksen antamat tehtävät.

Selvitysmies tekee lopuksi kalatalousalueen hallitukselle ja toiminnanjohtajalle selvityksen vuoden
2019 toiminnastaan.
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AIRISTO-VELKUAN KALATALOUSALUEEN TOIMINTAA 2019
Kalatalousalueen toiminnan käynnistäminen (lähde KKL/Ahven.net/Kalatalousalueet)
Kalatalousalueen ensimmäisen kokouksen kokouskutsu
ELY-keskus huolehtii kalatalousalueen ensimmäisen yleiskokous koolle kutsumisesta. Kutsutapana
on ilmoitukset sanomalehdissä ja virallisessa lehdessä. Tieto kokouksesta levitetään myös mm.
yhteistyöryhmien ja kalastusalueiden kautta.
Kalatalousalueen ensimmäinen yleiskokous
Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat sekä valtakunnalliset kalastusalan
järjestöt. Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa luettelon valtakunnallisista kalastusalan
järjestöistä (kalastuslaki 23 §). Valtakunnalliset kalastusalan järjestöt ovat 23.4.2023 saakka:
• Kalatalouden Keskusliitto ry
• Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry
• Suomen Ammattikalastajaliitto ry
• Suomen Sisävesiammattikalastajat ry
• Suomen Kalastusopaskilta ry
Mainitut järjestöt lähettävät kukin yhden edustajan kalatalousalueen yleiskokoukseen, paitsi SVK,
joka lähettää kaksi edustajaa. Osakaskunnat ja muut vesienomistajat saavat lähettää edustajan, jos
heidän hallitsema vesipinta-ala on vähintään 50 hehtaaria. Pienemmän vesialueen omistaja voi
halutessaan liittyä yhteen muiden pienomistajien kanssa, jolloin vähintään 50 hehtaarin vesipintaala oikeuttaa lähettämään yhteisen edustajan yleiskokoukseen (kalastuslaki 25 §).
Osakaskuntien ja muiden vesienomistajien edustajien äänimäärä yleiskokouksessa porrastetaan
seuraavasti:
alle 500 hehtaaria – 1 ääni
500 – 999 hehtaaria – 2 ääntä
vähintään 1000 hehtaaria – 3 ääntä.
On huomattava, että vesialueen omistajalla on aina oikeus tasan yhteen edustajaan. Edustajien
lukumäärä ei kasva hehtaarien mukana, ainoastaan edustajan käytössä oleva äänimäärä.
Kalatalousalueen yleiskokouksessa on osallistujan näytettävä oikeutensa osallistua. Tämä tapahtuu
toteamalla edustettava yhteisö ja näyttämällä yhteisön antama valtakirja. Vesialueen omistajien
(osakaskuntien, yksityisvesien omistajien ja yhteenliittymien) osalta vaaditaan lisäksi tieto
vesialueen kiinteistörekisteritunnuksesta, jotta edustettavan vesialueen hehtaarimäärä ja sitä kautta
määrittyvä äänimäärä voidaan todeta. Yleiskokoukseen on syytä ottaa mukaan myös
henkilöllisyystodistus.
Ensimmäisessä yleiskokouksessa valitaan kalatalousalueelle hallitus ja voidaan mahdollisesti myös
hyväksyä kalatalousalueen säännöt, valtuuttaa kalastuksenvalvojat, päättää hallituksen jäsenten
palkkioista jne. Kalatalousalueen on vuoden 2019 aikana tehtävä kokouspäätökset myös mm.
talousarviosta, toimintasuunnitelmasta, tilintarkastajan valinnasta ja omistajakorvausten jaosta.
Kalatalousalue joutuu todennäköisesti vuoden 2019 aikana järjestämään kaksi yleiskokousta.
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Kalatalousalueen hallituksen toiminta ensimmäisen yleiskokouksen jälkeen
• Toiminnanjohtajan valinta
• Sopimusten solmiminen toiminnanjohtajan, kalastuksenvalvojien + mahdollisten muiden
kanssa
• Y-tunnuksen hakeminen
• Pankkitilin avaaminen
• Mahdollinen alv-rekisteröityminen, työnantajavelvoitteet
• Liittymät, palvelusopimukset, vakuutukset
• Sääntöjen valmistelu, ellei sääntöjä hyväksytty ensimmäisessä yleiskokouksessa.
Yleiskokouksen hyväksymien sääntöjen toimittaminen ELY-keskukseen vahvistettavaksi.
• Edustajan valitseminen alueelliseen kalatalouden yhteistyöryhmään, ellei valittu jo
ensimmäisessä yleiskokouksessa
• Tiedottaminen vesienomistajille siirtyneistä tehtävienhoito-/ selvittelysopimuksista/
valtakirjoista
• Valmistellaan käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimisprosessin aloittamista.

Kalastuslain 24 § mukaan kalatalousalueen tehtävät ovat:
1) kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu;
2) käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksen laadinta, hyväksytyn suunnitelman toimeenpano ja sen
vaikutusten seuranta;
3) kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus;
4) kalastuksenvalvonnan järjestäminen;
5) kalastuksen sekä kalakantojen hoitotoimenpiteiden seurantatietojen kerääminen;
6) kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen vapaa-ajan ja kaupallisen
kalastuksen tarpeisiin;
7) vesialueen omistajien kalatalousalueelle siirtämät tehtävät;
8) viehekalastuksesta kertyneiden korvausvarojen jako vesialueen omistajille;
9) muut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulosohjaukseen sekä tähän lakiin perustuvat
tehtävät.
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