KALASTONHOITOMAKSU
Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18–64-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä
tai ravustaa. Kalastonhoitomaksu oikeuttaa yhdellä vieheellä kalastamiseen lähes koko maassa,
toisinaan kalastaja tarvitsee lisäksi vesialueen omistajan luvan. Kalastonhoitomaksuilla hoidetaan
kalavesiä ja kalakantoja sekä valvotaan kalastusta ja neuvotaan kalastajia. Kalastonhoitomaksu
perustuu kalastuslakiin. Lisätietoja saa Eräluvat.fi-sivustolta ja palvelunumerosta 020 69 2424.

Maksuvelvollisuus
Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18–64-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä tai
ravustaa. Kalastonhoitomaksua ei tarvitse maksaa, jos vain onkii, pilkkii tai litkaa silakkaa tai on alle 18vuotias tai jo täyttänyt 65 vuotta. Kalastonhoitomaksun saa kuitenkin maksaa tällöinkin, se on sijoitus
luontoon.

Kalastusoikeus
Kalastonhoitomaksu oikeuttaa yhdellä vieheellä kalastamiseen lähes koko maassa sekä valtion yleisellä
vesialueella meressä. Usealla vavalla kalastaminen ja pyydyskalastus vaatii kalastonhoitomaksun lisäksi
vesialuekohtaisen kalastusluvan. Niitä myy vesialueen omistaja, esimerkiksi valtion vesille Metsähallitus.
Rajoituksia on rauhoitetuilla vesialueilla, erillisen luvan vaativilla erityiskohteilla tai vaelluskalapitoisissa koskija virtavesissä. Verkkopalvelusta Kalastusrajoitus.fi voi tarkistaa karttapohjalta kalastuskiellot ja -rajoitukset.
Kalastonhoitomaksu ei oikeuta kalastukseen Ahvenanmaalla.

Maksujen käyttökohteet
Metsähallitus tilittää maksut kuukausittain maa- ja metsätalousministeriölle. Kertyneillä varoilla ylläpidetään
kalastusmahdollisuuksia ja pidetään huolta vesiluonnosta.
Varoja myönnetään kalatalousalueille kalakantojen kestävän käytön ja hoidon suunnitteluun, vesialueiden
omistajille korvauksina vesien käytöstä kalastamiseen, järjestöille neuvontapalveluihin ja
kalastuksenvalvontaan sekä eri toimijoille hankkeisiin, joilla parannetaan kalojen elinoloja.

Hinta ja voimassaolo
Hinta: 45 € / kalenterivuosi, 15 € / viikko, 6 € / päivä
Kalastonhoitomaksussa on aina kyse kalenterivuorokausista ja -vuosista, alkaen ja päättyen klo 00:00, mutta
viikkomaksun voimassaolon voi aloittaa haluamastaan viikonpäivästä. Hinnat säätää eduskunta kalastuslaissa.
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Myyntipaikat
•

Eräluvat.fi-verkkokauppa

•

Eräluvat-sovellus

•

Palvelunumero 020 69 2424 (arkisin klo 9-16)

•

Metsähallituksen luvanmyyntipaikat

•

R-kioskit (+ 3 €)

Maksutosite
Kalastonhoitomaksu on henkilökohtainen, mutta sen voi myös hankkia toiselle. Luvan haltijasta tulee
ilmoittaa nimi, yhteystiedot ja syntymäaika (ei henkilötunnusta). Kalastonhoitomaksurekisteriä ylläpitää
Metsähallitus.
Maksusta saatava kuitti on tosite kalastonhoitomaksun maksamisesta. Maksukuitti on pidettävä mukana
kalastettaessa ja pyydettäessä näytettävä viranomaiselle tai kalastuksenvalvojalle paperisena, muovisena tai
sähköisenä. Myös kalastuskortti on todistus kalastonhoitomaksusta. Se lähetetään koko vuoden
kalastonhoitomaksun maksaneille Suomu-lehden mukana huhti-lokakuussa.
Jos kalastajalla ei ole tositetta mukanaan, hänet määrätään käymään seitsemän päivän kuluessa
poliisiasemalla näyttämässä kalastushetkellä voimassa olleen todisteen.

Hankinta- ja peruutusehdot sekä tietosuoja
Kalastuslain 81 §:n mukaan Metsähallituksella ei ilman erityistä syytä ole velvollisuutta toimittaa uutta
todistusta kalastonhoitomaksun suorittamisesta, mikäli henkilö on kadottanut aiemmin saamansa
todistuksen. Samoin Metsähallituksella ei ilman erityistä syytä ole velvollisuutta palauttaa virheellisesti
suoritettua kalastonhoitomaksua.
Mikäli henkilö kuitenkin on maksanut kalastonhoitomaksunsa koko kaudeksi kahteen kertaan, ylimääräinen
maksu ensisijaisesti siirretään tilaajan ilmoittaman henkilön nimelle. Jos ylimääräisen kalastonhoitomaksun
siirtäminen toisen henkilön nimelle ei ole mahdollista, ylimääräinen maksu voidaan palauttaa.
Kalastonhoitomaksujen henkilötietojen keräämistä ja käyttöä koskeva tietosuojaseloste löytyy osoitteesta
verkkokauppa.eraluvat.fi.
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