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KANTELU 
 

Arvostelette oikeuskanslerille 3.6.2019 osoittamassanne kantelussa maa- ja metsätalousminis-

teriön ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) menettelyä. Kante-

lun mukaan maa- ja metsätalousministeriön valtuutuksella tapahtuvalla kalastuslupien vuok-

raus- ja myyntitoiminnalla loukataan ulkopaikkakuntalaisten kiinteistönomistajien perusoi-

keuksia. Kantelussa katsotaan, että vakinaisesti Tenojoen vesistön jokilaaksossa asuvilla on 

suhteessa paremmat kalastusoikeudet kuin muualla kuin Tenojoen vesistön jokilaaksossa asu-

villa kalastusoikeuden haltijoilla. Kantelussa pyydetään tutkimaan ministeriön ja ELY-

keskuksen toimintaa kalastuslupien vuokraamisessa sekä siitä aiheutuvassa yksityisessä lu-

vanmyynnissä. 

 

SELVITYS 
 

Maa- ja metsätalousministeriön lausunto on annettu 18.11.2019. Lausunnon liitteenä on Lapin 

ELY-keskuksen 1.11.2019 päiväämä selvitys asiassa. 

 

VASTINE 
 

Olette antanut vastineenne hankitusta selvityksestä. 

 

RATKAISU 
 

Tenojoen kalastussopimus (Suomen ja Norjan välinen sopimus kalastuksesta Tenojoen vesis-

tössä SopS 42/2017) tuli voimaan 1.5.2017. 

 

Maa- ja metsätalousministeriön lausunnon mukaan sopimus ja siihen olennaisena osana kuulu-

va Tenojoen vesistön kalastussääntö edustavat kahden keskenään erilaisen oikeusjärjestelmän 

kompromissia. Neuvotteluosapuolina olevien valtioiden välisten näkemyserojen yhteensovit-

tamisen lisäksi sopimuksessa on lausunnon mukaan parhaalla mahdollisella tavalla pyritty 

huomioimaan eri kalastajaryhmien hyvin toisistaan poikkeavia intressejä. Sopimuksen sisältö 

ei ole tyydyttänyt kaikkia kalastajaryhmiä. Lausunnon mukaan kantelija on ollut Tenon sopi-

muksen johdosta tiiviisti yhteydessä ministeriöön, ja ministeriö on perehtynyt yhdistyksen toi-
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mittamiin asiakirjoihin, tavannut yhdistyksen edustajia, vastannut tietopyyntöihin ja pyrkinyt 

löytämään ratkaisuja yhdistyksen esiin tuomiin epäkohtiin. 

 

Ministeriön lausunnossa todetaan, että asiaan kuuluu kolme eri asiakokonaisuutta, kalastusoi-

keuden vuokraus, kalastusluvan luovuttaminen ja niin kutsuttuun erityiseen lupakiintiöön kuu-

luviin kalastuslupiin oikeutettujen kalastajien ryhmä. Tenon kalastussääntö ja niin sanottu Te-

non voimaansaattamislaki (176/2017) eivät tunne ulkopaikkakuntalaisia kiinteistönomistajia 

omana kalastajaryhmänään, vaan kalastussäännön 2 §:n 2 kohdan mukainen määritelmä kattaa 

ulkopaikkakuntalaisten kiinteistönomistajien lisäksi myös muut ulkopaikkakuntalaiset kalas-

tuslain (379/2015) 4 §:n 1 momentin 10 kohdassa tarkoitetut kalastusoikeuden haltijat, jotka 

hallinnoivat kalastusoikeutta jollain muulla perusteella kuin omistukseen perustuen. Erityislu-

pakiintiön tarkoituksena on asiaa koskevan hallituksen esityksen (HE 239/2016 vp) perustelu-

jen mukaan erityisesti ollut ulkopaikkakuntalaisten kiinteistönomistajien omaisuuden suojan 

vahvistaminen ja oikeuksien toteutumisen turvaaminen.  

 

Vuokrausjärjestelmää koskevan kritiikin osalta ministeriö toteaa, että kalastuslain 11 §:ssä sää-

detty kalastusoikeuden vuokraus sekä 12 §:ssä säädetty kalastusluvan vastikkeellinen ja vastik-

keeton luovuttaminen ovat toisistaan erilliset asiat, ja niistä vain ensimmäinen eli vuokraus on 

Tenon rajajokisopimusalueella sallittu. Kalastusoikeuden haltijaksi voi näin ollen tulla tietyin 

ehdoin myös vuokrasopimuksen perusteella. 

 

Lausunnossa todetaan edelleen, että Lapin ELY-keskus on perustanut sähköisen luvanmyynti-

järjestelmän luvanmyynnin hoitamista varten (lupakauppa). Erityiseen lupakiintiöön kuuluvia 

lupia on tähän mennessä pystynyt varaamaan lupakaupasta kalastusoikeudellisen kiinteistön 

kiinteistötunnuksella. Kantelussa kiinnitetään huomiota siihen, että tämä on johtanut tilantee-

seen, jossa myös sellaisten kiinteistöjen kiinteistötunnuksilla, jotka eivät ole edes osittain ulko-

paikkakuntalaisessa omistuksessa, kirjaudutaan lupakauppaan. Tämän jälkeen kiinteistön ni-

missä varataan kiinteistölle kuuluvaa osuuslukua vastaava määrä kalastuslupia. Kantelussa 

nähdään toiminta ongelmallisena erityisesti siksi, että tällä tavoin varattuja erityislupia on sit-

temmin laajamittaisesti kaupattu ja myyty eteenpäin.  

 

Ministeriö toteaa lausunnossaan olevansa kantelijan kanssa samaa mieltä siitä, että erityislu-

pien jälleenmyynti kuvatulla tavalla on vastoin Tenon sopimusta. Ministeriö tulee tämän vuok-

si toimimaan yhteistyössä Lapin ELY-keskuksen kanssa lupakaupan kehittämiseksi siten, että 

jatkossa myös erityislupakiintiöön kuuluvia kalastuslupia varatessa tulisi olla tiedossa lupia 

käyttävän henkilön henkilötiedot. Tämä estäisi kiintiöön kuuluvien lupien laajamittaisen etukä-

teen varaamisen ja jälkeenpäin tapahtuvan vuokrasopimusten solmimisen ja vähentäisi siten 

epätarkoituksenmukaista erityislupakiintiön käyttöä. 

 

Ministeriö toteaa, että Tenon sopimuksen ja Tenon voimaansaattamislain täytäntöönpano kuu-

luu suurimmaksi osaksi ELY-keskuksen toimivaltaan ja että ministeriön tehtäviin ei kuulu so-

pimuksen ja lain tulkinta ja soveltaminen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö viranomai-

silla olisi oikeutta käydä oikeudellista dialogia viranomaistasolla tai etteivätkö ministeriön vir-

kamiehet voisi esittää omaa asiantuntijanäkemystään. Tenon kalastussäännön sisältöä koskevat 

vuosittaiset neuvottelut kuuluvat ministeriön toimivaltaan, jonka vuoksi ministeriön on oltava 

tietoinen sopimukseen liittyvistä mahdollisista ongelmista. Lapin ELY-keskus kuitenkin vastaa 

täytäntöönpanossa tekemistään tulkinnoista ja päätöksistä. Viime kädessä voimassaolevan lain-

säädännön sisällöstä yksittäistapauksessa päättävät tuomioistuimet. 
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Tenon sopimuksessa on ministeriön mukaan pyritty turvaamaan eri tahojen kalastusoikeudet 

sekä toteuttamaan samanaikaisesti kalastus- ja lohensuojeluintressejä siten, että kokonaisuus 

takaa perusoikeuksien suojan ja että säännökset ovat perustuslain mukaisia. 

 

Suomessa kalastusluvan ostamiseen oikeutetut on jaettu Tenon kalastussäännön mukaisesti nel-

jään eri ryhmään. Jaottelu perustuu vakinaiseen asuinpaikkaan ja kalastusoikeuksien haltijuu-

teen. Kalastusoikeuksien laajuus ja käyttö Tenolla on kytketty näihin kalastajaryhmiin. 

 

Ministeriön lausunnossa todetaan, ettei ministeriö ole muuttanut tulkintaansa ulkopaikkakunta-

laisista kalastusoikeuden haltijoista, vaan ministeriön näkemys erityislupakiintiöön oikeutetus-

ta kalastajaryhmästä on ollut koko ajan sama ja perustunut suoraan säädöstekstiin. Ministeriö 

toteaa, että ulkopaikkakuntalaisten kalastusoikeuden haltijoiden asemaa Tenon rajajokisopi-

muksen soveltamisalueella ei ole mahdollista muuttaa kansallisella lainsäädännöllä lukuun ot-

tamatta rajattua mahdollisuutta kalastussäännön mukauttamisesta Norjan kanssa. Kaikki kante-

lussa esitetyt puutteet erityiskiintiölupien määräytymisperusteisiin ja käyttöön eivät mene mai-

nittujen mukautusten piiriin. Ministeriö kuitenkin arvioi mahdollisia lainmuutostarpeita Tenon 

sopimuksen vaikutusarvioinnin yhteydessä yhdessä kalastusoikeuden haltijoiden kanssa. Tar-

peellisia mukautuksia Tenon kalastussääntöön pyritään tekemään Norjan kanssa käytävien 

neuvottelujen kautta. 

 

Lausunnon mukaan vaikutusarviointeja varten on palkattu ulkopuolinen taho kokoamaan kes-

keisten sidosryhmien ja osapuolten näkemyksiä Tenon kalastussopimuksesta ja kalastussään-

nöstä. Lisäksi on perustettu paikallinen seurantaryhmä, jonka tehtävänä on seurata kalastusso-

pimuksen toimeenpanoa ja arvioida sen vaikutuksia. Utsjoen paikallisessa seurantaryhmässä on 

edustettuna muun muassa kantelun tehnyt kantelija. 

 

Norja on 8.11.2019 esittänyt pyynnön Tenon kalastussäännön muutosneuvottelujen käynnistä-

misestä. Pyynnössä on erikseen nostettu esille kalastussäännön tarkoittamat muualla asuvat ka-

lastusoikeudenhaltijat sekä kalastusoikeuden vuokraaminen. Ministeriö on koonnut tätä varten 

näkemyksiä Tenon kalastussäännön uudistamistarpeista. Asiasta on ollut mahdollisuus lausua 

2.3.2020 saakka Lausuntopalvelussa.  

 

Ministeriö katsoo toiminnassaan noudattaneensa lakeja sekä hyvän hallinnon periaatteita. 

 

Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen selvityksessä on kerrottu kalastusoikeuksien 

luovutuksesta Tenon kalastussopimuksen perusteella, erityislupien kohdistamisesta ulkopaik-

kakuntalaisten omistamille tiloille, Tenon erityisten kalastuslupien ehtojen epäselvyyksistä, 

Tenon kalastuslupien myyntijärjestelmän ongelmista ja kalastusoikeuden vuokraamisesta.  

 

ELY-keskus katsoo toimineensa voimassa olevan lainsäädännön ja asetusten mukaisesti yh-

denvertaisesti kaikkia asiakasryhmiä kohtaan sekä korjanneensa käytänteitä heti puutteiden il-

metessä. Nykyinen kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehty sopimus kalastussääntöineen ja 

voimaansaattamislakeineen on selvityksen mukaan monimutkainen kokonaisuus, jonka sovel-

taminen on ollut osin haasteellista. ELY-keskus on parantanut esimerkiksi lupakauppaansa 

mahdollisimman pian palautteen jälkeen. ELY-keskus katsoo onnistuneensa kohtuullisen hyvin 

kalastussopimuksen toimeenpanossa ja lupakaupan perustamisessa, ja toteaa, että on selvää, 

että uuden kalastuslupien myyntijärjestelmän käyttöönotossa ja uusia kalastussääntöjä sovellet-

taessa ilmeni alkuvaiheessa ongelmia. Niitä on sitä mukaa korjattu, kun ne ovat tulleet esille. 

Kaikessa toiminnassa on selvityksen mukaan pyritty yhdenvertaiseen asiakaspalveluun ja mah-

dollisimman avoimeen tiedottamiseen. 
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Arviointi ja johtopäätökset 
 

Siltä osin kuin kantelussa on kysymys lainsäädännön alaan kuuluvista seikoista, totean, että 

eduskuntalain säätäminen ja lain sisällön harkitseminen ovat yhteiskuntapoliittisia tarkoituk-

senmukaisuuskysymyksiä. Lakiehdotuksen hyväksymisestä ja sisällöstä päättää viime kädessä 

eduskunta, joka tarvittaessa selvittää, että säädettävän lain säännökset ovat sopusoinnussa pe-

rustuslain kanssa. Oikeuskanslerin tehtävänä ei ole puuttua hallituksen esityksen käsittelyyn 

eduskunnassa eikä siihen, miten eduskunta käyttää lainsäädäntövaltaansa. 

 

Lakiehdotuksen perustuslainmukaisuutta valvoo perustuslakivaliokunta. Tenon sopimusta kos-

keva lainsäädäntö on säädetty perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella. Perustuslakivalio-

kunta on 23.2.2017 antamassaan lausunnossa (PeVL 5/2017 vp) todennut muun muassa, että 

vaikka ehdotettavat kalastuksenrajoitukset menevät osittain pidemmälle kuin esimerkiksi Suo-

men ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen kalastussäännössä olevat rajoitukset, voidaan 

niihin liittyviä omaisuudensuojan ja elinkeinovapauden rajoituksia eri kalastajaryhmissä pitää 

lähtökohtaisesti oikeasuhtaisina, kun otetaan huomioon hallituksen esityksen tiedot Tenojoen 

kalakantojen nykyisestä, miltei hälyttävästä tilasta. Ehdotukset eivät näin ollen muodostu lau-

sunnon mukaan omaisuudensuojan tai elinkeinovapauden kannalta ongelmallisiksi.  

 

Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 4 §:n 1 momentin mukaan oikeuskansleri tutkii 

kantelun, jos on aihetta epäillä oikeuskanslerin valvontavaltaan kuuluvan henkilön, viranomai-

sen tai muun yhteisön menetelleen lainvastaisesti tai jättäneen velvollisuutensa täyttämättä 

taikka jos oikeuskansleri muusta syystä katsoo siihen olevan aihetta. Pykälän 2 momentin mu-

kaan oikeuskansleri ryhtyy hänelle tehdyn kantelun johdosta niihin toimenpiteisiin, joihin hän 

katsoo olevan aihetta lain noudattamisen, oikeusturvan tai perus- ja ihmisoikeuksien toteutumi-

sen kannalta. 

 

Oikeuskansleri ei voi puuttua sellaiseen viranomaisen päätöksentekoon tai muuhun menette-

lyyn, jossa viranomainen ei ylitä lainmukaiseen toimivaltaansa perustuvaa harkintavaltaansa. 

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain (897/2009) 3 §:n mukaan ELY-

keskukset hoitavat niille erikseen säädettyjä tehtäviä pykälässä määritellyillä eri toimialoilla. 

Näihin kuuluvat muun muassa elinkeinotoiminnan edistäminen, kalatalous, ympäristönsuojelu 

ja luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö. Lain 5 §:n mukaan ELY-keskus huo-

lehtii sille säädettyjen tehtävien hoitamisesta toimialueellaan ja käyttää sille kuuluvaa toimival-

taa siten kuin siitä tässä tai muussa laissa säädetään. Lain 8 §:n mukaan ELY-keskusten toimin-

taa ohjaavat omilla toimialoillaan muun muassa maa- ja metsätalousministeriö ja työ- ja elin-

keinoministeriö. Kalastuslain 19 §:n mukaan valtion kalatalousviranomaisia ovat maa- ja met-

sätalousministeriö sekä ne ELY-keskukset, joille kalatalousasiat kuuluvat. Lain 20 §:ssä on 

määritelty ELY-keskusten tehtävät kalatalousasioissa. 

 

Siltä osin kuin kantelussa on kyse maa- ja metsätalousministeriön ja Lapin elinkeino-, liikenne- 

ja ympäristökeskuksen menettelystä Tenon sopimusta koskevan lainsäädännön soveltamisessa, 

totean perehdyttyäni asiassa kertyneeseen asiakirja-aineistoon, että en ole kantelun ja saatujen 

selvitysten perusteella havainnut asiassa sellaista lainvastaista tai muutoin virheellistä menette-

lyä, joka antaisi aihetta enempiin toimenpiteisiini. 

 

Suomi ja Norja ovat käynnistämässä neuvotteluja Tenojoen kalastussäännön uudistamisesta. 

Tätä tarkoitusta varten maa- ja metsätalousministeriö on hankkinut Tenon kalastussopimuksen 

vaikutuksista ulkopuolisen arvion. Raporttiin on koottu eri osapuolten näkemyksiä sopimuksen 

toimivuudesta ja sen vaikutuksista. Ministeriö toteaa sen verkkosivustolla 17.2.2020 julkaistus-
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sa uutisessa, että oikeudellisista erimielisyyksistä huolimatta työssä tunnistettiin lukuisia mah-

dollisuuksia vähentää sopimuksesta koituvia haittoja ja parantaa nykytilannetta eri osapuolten 

näkökulmista ilman, että lohikannoille aiheutuu kohtuutonta uhkaa. Kalastusoikeuden haltijoi-

den osallistaminen neuvottelu- ja arviointiprosesseihin nähtiin tärkeäksi tavaksi lisätä sopimuk-

sen hyväksyttävyyttä kansalaisten keskuudessa. Ministeriön on tarkoitus jatkaa osapuolten 

osallistamista Tenon kalastussäännön uudistamisprosessiin muun muassa työpajatoiminnalla. 

Ministeriön verkkosivustolta ilmenevän tiedon mukaan kalastussääntöön liittyvistä muutostar-

peista on ollut mahdollisuus antaa lausuntoja 2.3.2020 saakka, ja asiasta on järjestetty muun 

muassa 7.3.2020 kaikille avoin keskustelutilaisuus Utsjoella. Totean, että kalastussäännön uu-

distamista koskeviin neuvottelu- ja arviointiprosesseihin osallistuminen on eri osapuolille hyvä 

tapa tuoda omia perusteltuja näkemyksiään asiassa esille ja vaikuttaa uudistettavan kalastus-

säännön sisältöön. 

 

 

 

 

 

Apulaisoikeuskansleri    Mikko Puumalainen 
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