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Kalastuksenvalvontaa 
voivat suorittaa

• 99 §

• Valvontaviranomaiset ja kalastuksenvalvojat

• 1) poliisi;

• 2) rajavartiolaitos;

• 3) 19 §:ssä tarkoitetut kalatalousviranomaiset;

• 4) ne Metsähallituksen virkamiehet, joiden tehtävänä on kalastusasioiden hoitaminen;

• 5) 103 §:n mukaisesti hyväksytty ja 107 §:ssä tarkoitetun valtuutuksen omaava kalastuksenvalvoja; 

sekä

• 6) valtakunnan rajalla olevissa vesissä, Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä Tulli.

• Kalastuksen valvonnasta Metsähallituksen hallinnassa olevilla valtion vesialueilla säädetään lisäksi 

Metsähallituksen erävalvonnasta annetussa laissa (1157/2005).

• Edellä 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetulla kalastuksenvalvojalla ei ole kuitenkaan toimivaltaa 

valvoa Euroopan unionin yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevan unionin lainsäädännön eikä sen 

toimeenpanemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön noudattamista.
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Miten tulla 
kalastuksenvalvojaksi?

• Ely-keskus järjestää koe tilaisuuksia. Nykyään kokeeseen 

valmistautuminen itseopiskeluna netissä 

• https://www.youtube.com/watch?v=uklfdXlWtPs

• Kokeen suorittamiseen aikaa varataan 30 min verran. 

• Kokeeseen osallistuminen, päätös ja valvojankortti/tunnus 

kustantaa kokonaisuudessaan yhteensä 54 € (osallistumismaksu 22 

€, hyväksymis- /hylkäämispäätös 22 € ja valvojakortti/tunnus 11 €). 

Lasku toimitetaan osallistujalle jälkikäteen erillisenä toimituksena. 

• Valvojakorttia varten on hankittava yksi kuva.

• Lapin ELY-alueella on 289 kpl valvojia joilla voimassa oleva 

hyväksyntä (8.11.2022 tilanne).
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Valvonta Tenolla ja 
Näätämöllä

• Lapin ELY-keskuksen Teno- ja Näätämöjoen valvonta perustuu 
rajajokisopimuksiin Suomen ja Norjan välillä. Valvonnan rahoitus 
tulee MMM:n erillisrahoituksesta. Valvonnan suunnittelu ja 
työnjohto tulevat Lapin ELY-keskukselta. 

• Tenojoella on kesäisin palkattuna neljä valvojaa ja Näätämöjoella
kaksi. 

• Valvojat tekevät valvontayhteistyötä ja yhteispartiointia 
norjalaisten valvojien kanssa. Havaituista rikkeistä myös 
ilmoitetaan toiselle valvontaosapuolelle. 

• Tenojoella valvojilla on käytössään kolme isoa jokivenettä jet-
moottoreineen, joilla vesillä tehtävä valvonta onnistuu sujuvasti. 
Myös ranta partiointia tehdään. Valvonta-alue on Inari-Skietsim
joelta Suomen ja Norjan rajalle ja lisäksi tarkkailijan roolissa aina 
Jäämerelle asti. Valvojilla on myös käytössään yksi Drone. 
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• Näätämöjoella valvojilla on käytössään mönkijät, joilla liikutaan 
maantieltä jokivarteen (n. 10 km). Jokivarressa valvontaa tehdään 
myös jalkaisin ja tietyillä alueilla veneillä. Valvonta-alue on 
Iijärveltä Suomen ja Norjan rajalle ja lisäksi tarkkailijan roolissa 
myös Norjan puoleisella Näätämöjoella. 

• Tenojoella on lohi ollut rauhoitettuna jo kahtena vuotena ja 
näyttää tulevan kolmaskin samaan putkeen. Valvonnan määrää ei 
ole kuitenkaan vähennetty, vaikka kalastajien määrä onkin 
romahtanut aikaisemmista vuosista (aikaisemmin noin 10 000 
lupavuorokautta nyt noin 1 000). Kyseessä on arvokkaat 
luonnonlohikannat, joiden suojelussa myös kalastuksenvalvonnalla 
on oma tehtävänsä. 

• Ensi kesästä voi tulla mielenkiintoinen, jos ennusteet runsaista 
kyttyrälohi määristä pitävät paikkansa. Todennäköisesti Tenojoella
saa kuitenkin pyytää ns. muuta kalaa, joten harjuksen lisäksi 
koukkuihin saattaa tarttua myös punalihaista vieraslajia.

• Tenon sivujokien valvonnasta vastaavat pääasiassa vesialueiden 
omistajat, mutta heidän kanssaan tehdään yhteistyötä.  
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Valvonta Tornion- ja 
Muonionjoella

• Lapin ELY-keskuksen Tornion- ja Muonionjoen valvonta perustuu 
rajajokisopimukseen Suomen ja Ruotsin välillä

• Tornionjoella on viime vuosina ollut palkattuna neljä valvojaa Suomesta 15.5-30.8 
välisenä aikana. Ruotsalaisia valvojia on ollut kaksi. Pääpaino on Tornionjoen
kalastussäännön valvonnassa sekä laillisuusvalvonnassa.

• Valvonta painottuu alkukesällä lohen lippo- ja kulkuverkkokalastuksen valvontaan 
sekä spinfluga kalastuksen valvontaan joen alaosalla. Sitten kesän edetessä valvojat 
siirtyvät jokivartta ylöspäin. Siian kulkuverkkokalastusta valvotaan loppukesällä. 
Kalastuslupia ja valtion kalastonhoitomaksuja tarkistetaan kesän aikana n. 700 kpl. 
Yleisenä huomiona voi todeta että rikkomusten ja rikkeiden määrä on ollut 
laskusuunnassa viime vuosina ja kiellettyä verkkokalastusta ei juurikaan ole enää 
havaittu. 

• Valvojilla on käytössä jokiveneitä jet-moottoreilla varustettuna. Käytössä on myös 
yksi Drone, jota valvojat tehokkaasti hyödyntävät valvontoja suorittaessaan.
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Kalastuslaki 7 luku:Vaelluskalat
ja kalan kulun turvaaminen

• Jokisuuvalvonnat:

‒ 65§ Kalastuksen rajoittaminen vaelluskalojen kulun 

turvaamiseksi

‒ 66§ Jokisuukalastuksen kielto

‒ 67§ kalaväylä

‒ 68§ kalaväylän pitäminen vapaana pyydyksistä
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Kiitos ajastanne !

timo.vaananen@ely-keskus.fi


