Yksi lupa lähes koko maahan.
Valtion kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtaiset
maksut yhdistyivät kalastonhoitomaksuksi.
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Kalastonhoitomaksu 2016
Vuoden 2016 alusta alkaen 18–64-vuotiaat kalastajat maksavat kalastonhoitomaksun. Maksu
ei kosketa pilkkijöitä, onkijoita tai silakkalitkalla
kalastavia. Uusi kalastonhoitomaksu yhdistää
vanhan kalastuksenhoitomaksun ja läänikohtaiset
viehekalastusmaksut.
Vapakalastajat voivat kalastonhoitomaksun maksettuaan kalastaa yhdellä vavalla koko maassa
kaikilla niillä alueilla, joilla ennen on saanut kalas-
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taa läänikohtaisilla maksuilla. Kalastonhoitomaksu
ei oikeuta kalastamaan vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla tai ELY-keskusten määräämillä
kieltoalueilla.
Muut kalastajat maksavat kalastonhoitomaksun ja
sen lisäksi vesialueen omistajan luvan, kuten tähänkin saakka. Tämä koskee muun muassa pyydyskalastusta ja vetouistelua usealla vavalla.

Kuva: Mikko Rautiainen

Kuva: Johannes Sipponen

EI LUPIA TAI MAKSUJA

KALASTONHOITOMAKSU
18–64-vuotiaat voivat kalastaa perholla tai
vieheellä yhdellä vavalla, kun maksavat
kalastonhoitomaksun.

KALASTONHOITOMAKSU
+ VESIALUEEN OMISTAJAN LUPA
Koskee 18–64-vuotiaita, jotka kalastavat pyydyksillä, vetouistelemalla usealla vavalla, vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla, erikoiskohteilla joilla kalastusta on rajoitettu tai ravustavat.

VESIALUEEN OMISTAJAN LUPA
Koskee alle 18-vuotiaita tai 65 vuotta täyttäneitä, jotka kalastavat pyydyksillä, vetouistelemalla usealla vavalla, vaelluskalavesistöjen koski- ja
virta-alueilla, erikoiskohteilla joilla kalastusta on
rajoitettu tai ravustavat.

Kuva: Sami Säily

Kuva: Aku Ahlhom

Kuva: Sami Säily

Voit pilkkiä, onkia tai kalastaa silakkalitkalla
ilman maksua alueilla, joilla kalastusta ei ole rajoitettu. Alle 18-vuotiaat tai 65 täyttäneet voivat
kalastaa maksutta vieheellä yhdellä vavalla.
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Kalastonhoitomaksun maksaminen
Kalastonhoitomaksu 2016

Maksaminen ja rekisteröinti

39 €/vuosi (maksettavissa 1.12.2015 alkaen)
12 €/7 vrk (maksettavissa 1.1.2016 alkaen)
5 €/vrk (maksettavissa 1.1.2016 alkaen)

Verkkokauppa Eräluvat.fi
Puhelinpalvelu 020 69 2424 (arkisin 8–16)
Palvelutiskit
Metsähallituksen luontokeskukset, R-kioskit

Voit maksaa kalastonhoitomaksun kolmella tavalla
1. Verkkokaupassa

2. Puhelimitse

3. Palvelutiskillä

Kirjaudu Eräluvat-verkkokauppaan,
rekisteröidy ja lunasta kalastonhoitomaksusi. Rekisteröitymisen yhteydessä kysytään nimi, yhteystiedot
ja syntymäaika (ei henkilötunnusta).
Tositteen voit tulostaa tai tallentaa
esimerkiksi mobiililaitteellesi.

Soita palvelunumeroon, jossa voit
kertoa nimesi, yhteystietosi ja syntymäaikasi. Saat postitse maksutositteen, jolla voit maksaa kalastonhoitomaksun. Säilytä kuitti maksusta.

Rekisteröitymisen ja kalastonhoitomaksun voi suorittaa Metsähallituksen luontokeskuksissa tai R-kioskissa. Tällöin voit hoitaa rekisteröinnin
ja maksun sekä saada tositteen kalastonhoitomaksusta heti mukaasi.

www.eraluvat.fi
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Palvelunumero 020 69 2424
(arkisin kello 8–16)

Luontokeskukset ja R-kioskit

Kalaston
hoitomaksun voi suorittaa toisen puolesta, kunhan maksun maksajalla on tiedossa
kalastajan nimi, osoite ja syntymäaika.
Eräluvat-verkkokaupassa maksaja kirjautuu
palveluun ensin itse ja täyttää sitten edellä
mainitut tiedot kalastajasta/kalastajista, joiden
puolesta suorittaa maksun. Samoin puhelinpalvelussa (020 69 2424) tai asiakaspalvelupisteessä maksun maksaja kertoo nimen,
osoitteen ja syntymäajan henkilöistä,
joiden puolesta maksaa kalastonhoitomaksun.

UUTTA Nykyinen rekisteri lakkaa
– rekisteröidy uudelleen
Vanha kalastuksenhoitomaksurekisteri, johon tämän kirjeen vastaanottajat kuuluvat, lakkautetaan. Uuden lain
mukaan kaikki kalastonhoitomaksun maksavat kalastajat rekisteröityvät kalastonhoitomaksurekisteriin.
Uuden rekisterin avulla kerätään aiempaa tarkempaa tietoa kalastuksesta. Tietoa käytetään kalavesien ja -kantojen hoidossa.
Uuteen rekisteriin voit kirjautua maksun yhteydessä internetissä, puhelimitse tai palvelupisteissä.

Kuva: Sami Säily
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Koska kaikkien kalastajien tulee lain mukaan rekisteröityä maksun yhteydessä, kalastonhoitomaksua ei enää
voi maksaa suoraan tilisiirtona.

UUTTA Kuitti toimii kalastuskorttina
– päällystetyistä korteista luovutaan
Uuden kalastuslain (81 §) mukaan kuitti kalastonhoitomaksun suorittamisesta toimii todistuksena kalastuksenvalvojalle. Päällystetyn kalastuskortin postituksista
luovutaan. Tositteena kalastonhoitomaksun suorittamisesta voit tallentaa kuitin joko paperisena tai sähköisenä. Jos rekisteröidyt ja maksat puhelinpalvelun kautta tai
palvelupisteessä, saat paperisen tositteen. Jos rekisteröidyt ja maksat Eräluvat-verkkokaupassa, voit itse
tulostaa maksusta paperisen tositteen tai tallentaa tositteen tietokoneelle tai mobiililaitteeseen.
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Hyvä tietää:
 Kalastonhoitomaksu ja muut luvat on
maksettava ennen kalastuksen aloittamista.
 Todistus suoritetusta maksusta ja luvista on
pyydettäessä esitettävä valvojalle.
 Alle 18-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden tulee
pyydettäessä todistaa ikänsä kalastuksenvalvojalle.
 Apulaiset, kuten soutajat, eivät tarvitse kalastuslupia,
kunhan eivät käsittele pyyntivälineitä tai saalista
pyyntitapahtuman yhteydessä.
 Onkiminen, pilkkiminen ja silakkalitkalla kalastus
ovat yleiskalastusoikeuksia, joiden harjoittamiseen ei
pääsääntöisesti tarvita lupia. Onkimista ja pilkkimistä
ei kuitenkaan saa harjoittaa lain määrittelemillä
vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla, eikä
kohteissa, joissa kalastus on kielletty muun
säännöksen tai määräyksen nojalla.
 Onkimisella tarkoitetaan kalastusta yhdellä vavalla
ja koukulla, ilman viehettä tai heittokalastukseen
soveltuvaa kelaa.
 Pilkkimisellä tarkoitetaan kalastusta yhdellä
lyhyehköllä vavalla ja siimaan kiinnitetyllä
pystysuunnassa liikuteltavalla pilkillä.
 Vieheellä tarkoitetaan keinotekoisesti valmistettua
uistinta, vaappua, perhoa, jigiä tai niihin rinnastettavaa
koukuilla varustettua houkutinta, joka liikkeellään,
värillään tai muodollaan houkuttaa kalaa iskemään.
 Viehekalastuksella tarkoitetaan muuta kalastamista
yhdellä vavalla ja vieheellä kuin onkimista tai
pilkkimistä. Viehekalastuksella tarkoitetaan myös
vetouistelua yhdellä vavalla, vieheellä ja painovieheellä
sekä kelaongintaa.
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Kuva: Sami Säily

Saat tietoa kaikista valtion kalastonhoitomaksua ja
valtion vesien kalastuslupia koskevista asioista:
eraluvat.fi ja 020 69 2424.

Kuva: Sami Säily

Viehekalastuksen erikoisehdot

Muut kalastustavat

Alle 18-vuotiaat ja 65 vuotta täyttäneet voivat harjoittaa
viehekalastusta yhdellä vavalla ilman kalastonhoitomaksua. Heidän tulee kuitenkin hankkia vesialueen omistajan erillinen lupa kalastuskohteisiin, joissa sellainen
tarvitaan. Useammalla kuin yhdellä vavalla (kalastajaa
kohden) tapahtuvaan vetouisteluun tarvitaan iästä riippumatta vesialueen omistajan lupa.

Muuhun kalastukseen, esimerkiksi verkko- tai katiskakalastukseen, tarvitaan aina vesialueen omistajan lupa.
Poikkeuksena yleinen vesialue meressä, jossa kalastus
on muutoin vapaata, mutta 18–64-vuotiaiden on suoritettava valtion kalastonhoitomaksu.

Viehekalastusta ei kuitenkaan saa harjoittaa kaikkialla.
Lisätietoa kieltoalueista löytyy sivuilta www.eraluvat.fi ja
www.kalastusrajoitus.fi (avataan 01/2016) sekä Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksista.

Kalastonhoitomaksu
– sijoitus kalavesiin
Kun maksat kalastonhoitomaksun, varmistat kalakantojen hoidon. Kalastuslain (82 §) mukaan maksamallasi
kalastonhoitomaksulla rahoitetaan muun muassa kalatalousalueiden työtä, neuvontaa ja valvontaa, korvauksia
vesialueiden omistajille sekä maksun keruusta aiheutuvia
kustannuksia.
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Kuva: Sami Säily

Lisätietoja
Erälupien palvelunumero 020 69 2424
www.eräluvat.fi
www.mmm.fi/kalastuslaki
www.kalastusrajoitus.fi (avataan 1/2016)

ELY-keskusten yhteystiedot
Varsinais-Suomen ELY-keskus 0295 022 500
Vastaa rannikon kalataloustehtävistä
(Varsinais-Suomi, Satakunta, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Uusimaa, Kaakkois-Suomi)
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Neuvontajärjestöt
Kalatalouden Keskusliitto
09 684 4590, kalastus@ahven.net
www.ahven.net
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
Janne Rautanen 0400 946 968,
Marcus Wikström 045 110 2126 (ruotsinkielinen neuvonta)
vapaa-ajankalastaja@vapaa-ajankalastaja.fi
www.vapaa-ajankalastaja.fi

Pohjois-Savon ELY-keskus 0295 026 500
Vastaa Järvi-Suomen kalataloustehtävistä
(Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala,
Keski-Suomi, Pirkanmaa, Häme)

Etujärjestöt

Lapin ELY-keskus 0295 037 000
Vastaa Pohjois-Suomen kalataloustehtävistä
(Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)

Suomen Sisävesiammattikalastajat SSAK
044 574 0561, info@ssak.fi
www.ssak.fi

Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL
0400 720 690, sakl@sakl.fi
www.sakl.fi

PEFC/02-31-120

