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Oikaisuvaatimus 

 

Arvoisat Tenon kalatalousalueen vastuulliset toimihenkilöt 

 

Veikko Rintamäki vaatii oikaisua omasta puolestaan ja toimii asiamiehenä muiden vaatijoiden 

valtuuttamana. Valtakirjat ovat tämän oikaisuvaatimuksen liitteenä ja kaikki vaatijat on lueteltu yllä 

olevassa oikaisuvaatimuksen määrittelyosiossa. 

 

Vaadimme muutosta Tenojoen kalastussopimuksessa määrätyn luvanmyyjän päätöksestä 

1TEKATAAL/2021. Luvanmyyjänä on toiminut Tenojoen kalastussopimuksen voimaanpanosta 

saakka Lapin ELY-Keskus mutta Tenon kalatalousalue uutena toimijana vastaa erityislupakiintiön 

lupien myynnistä 1.1.2021 alkaen. 

 

Vaadimme muutosta määrittelyosiossa yksilöidystä päätöksestä, koska asumme Tenojoen 

jokilaaksojen ulkopuolella ja kalastusoikeudelliset tilamme ovat Tenojoen kalastussopimuksen 

perusteella oikeutettuja sopimuksessa tarkoitetun erityislupakiintiön kalastuslupiin.  
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Selvityksemme mukaan Tenon kalatalousalue on soveltanut Tenojoen kalastussopimusta ja siihen 

liittyvää voimaansaattamislakia virheellisesti.  Asian selvittämiseksi olemme liittäneet tähän 

vaatimukseemme (Liite 4.) lainsäädännön erikoistuntijalta erityislupakiintiötä koskevan 

asiantuntijalausunnon. Erityislupakiintiön säätelyä koskevan asiantuntijalausunnon on laatinut 

emeritusprofessori Kaarlo Tuori.  

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen käsitteet 

 

Tenojoen kalastussopimuksen mukaan luvanmyynnistä vastaava viranomainen on Tenon 

kalatalousalue, jota jäljempänä kutsutaan termillä ”luvanmyyjä”. Asiaan liittyy myös maa- ja 

metsätalousministeriö, josta jäljempänä käytetään myös termiä ”ministeriö”. Tenojoen 

kalastussopimus on saatettu voimaan voimaansaattamislailla 176/2017. Jäljempänä asiakirjasta 

käytetään nimitystä ”voimaansaattamislaki”. Tenojoen kalastussopimukseen kuuluu useita 

asiakirjoja, jotka kaikki liittyvät toisiinsa. Koko säädöskokoelmasta käytetään jäljempänä nimitystä 

”Tenojoen kalastussopimus”. Siinä tapauksessa, että käsitellään yksittäistä asiakirjaa, on se mainittu 

erikseen. ”Asetuksella” tarkoitetaan maa- ja metsätalousministeriön asetusta kalastuksesta Tenojoen 

vesistössä Norjan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvista kalastusluvista vuonna 2021 (505/2021), 

jonka ministeri Jari Leppä (mmm) on allekirjoittanut 10.6.2021. 

 

  

 

 

Oikaisuvaatimus 

 

1. Vaadimme Tenon kalatalousalueen oikaisemaan luvanmyyjän ominaisuudessa tekemänsä 

hallintopäätöksen siltä osin, kuin siinä erityislupien kerroin on asetettu voimaansaattamislain 

12§ määräyksestä poiketen. Vaadimme Tenon kalatalousalueen noudattamaan 

voimaansaattamislain (176/2017) pykälässä 12 nimenomaisesti luvanmyyjää velvoittavasti 

määrättyä menettelyä, jossa erityislupakiintiön osakasluettelon perusteella on määriteltävä 

kerroin toisen ja sitä seuraavien erityislupien määräytymiseen osakasluettelon osakkaille. 

 

2. Vaadimme Tenon kalatalousalueen oikaisemaan hallintopäätöksensä ja toteuttamaan saman 

voimaansaattamislain 12§:n 2 momentissa määrätyn erityislupakiintiön osakasluettelon, josta 

luvanmyyjä voi pätevästi määritellä lain tarkoittaman kertoimen.   

 

3. Vaadimme Tenon kalatalousalueen oikaisemaan hallintopäätöksensä ja julkaisemaan 

vaatimuksissamme 1 ja 2 esitetyt, voimaansaattamislain 12 §:ssä tarkoitetut osakasluettelon 

ja sen perusteella määrittelemänsä kertoimen julkisen luotettavuuden toteutumiseksi. 

 

4. Vaadimme Tenon kalatalousalueen oikaisemaan hallintopäätöksensä ja viran puolesta 

osoittamaan kaikki erityislupakiintiön luvat osakasluettelon osakastiloille siten, ettei 

erityislupia jää isännättömiksi eikä yksikään osakastila jää ilman yhtäkään erityislupaansa. 
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5. Vaadimme Tenon kalatalousalueen oikaisemaan hallintopäätöksensä edellisten kohtien 

mukaisesti ja maksamaan professori Kaarlo Tuorin asiantuntijalausunnosta 

oikaisuvaatimuksen tekijöille koituneen kustannuksen virheellisen hallintopäätöksen 

oikaisuperusteen selvittämisestä. Professori Tuorin asiantuntijalausunto auttaa Tenon 

kalatalousaluetta hahmottamaan hallintopäätöksensä oikeudellisia ongelmia. Lausunto 

pienentää siten osaltaan kalatalousalueen selvityskustannuksia. 

 

 

 

 

Perustelut oikaisuvaatimuksellemme 

 

Erityislupakiintiön tarkoitus ja periaate ovat laajasti ja useissa kohdissa määritelty Tenojoen 

kalastussopimuksen hallituksen esityksessä HE 239/2016. Kohdassa 4.2 Yhteiskunnalliset 

vaikutukset, 4.2.1 Vaikutukset saamelaisten ja muiden paikallisten asukkaiden asemaan: ” 

Nykyiseen sopimukseen verrattuna kalastusoikeuden ja kalastusveneiden käyttömahdollisuuksia 

muutetaan niin, että myös Tenon jokilaaksojen ulkopuolella asuville omistajille tulisi 

voimaansaattamislaissa säädetyin edellytyksin oikeus hankkia kalastusoikeutensa perusteella 

kalastuslupa niin sanotusta omistajakiintiöstä sekä mahdollisuus kalastusveneen 

rekisteröimiseen. Menettelyllä pyritään parantamaan Tenon jokilaaksojen ulkopuolella asuvien 

asemaa siten, että heidän kalastusoikeuttaan suojaavan omaisuudensuojan ydin säilyisi 

koskemattomana samalla kun mahdollistettaisiin saamelaiskulttuuriin kuuluvan 

perinnekalastuksen harjoitusmahdollisuus paikkakuntalaisille”. 

 

Hallituksen esityksessä puhutaan ulkopaikkakuntalaisten omaisuudensuojan ytimestä sen vuoksi, 

että heidän kalastusoikeuttaan on Tenojoen kalastussopimuksessa rajoitettu niin voimakkaasti, 

että vain sen ydin on väitetty jätetyn koskemattomaksi. Erityislupakiintiön kertoimen 

määrääminen tällä hallintopäätöksellä, vastoin lain selkeätä määräystä, kovertaa edelleen 

ulkopaikkakuntalaisten omaisuudensuojaa ja sen seurauksena Tenojoen kalastussopimuksen 

tarkoittama ydinalueen suoja murtuu. Kiinteistöihin oleellisesti kuuluva kalastusoikeus ei 

ulkopaikkakunnilla asuvien kiinteistönomistajien osalta enää toteudu. 

 

Sellaisen Tenojoen kalastussopimuksen säätäminen, jossa ulkopaikkakuntalaisten 

kiinteistönomistajien ryhmän omaisuudensuojan ydin ei olisi turvattu, olisi vaatinut perustuslain 

säätämisjärjestyksen. Tenojoen kalastussopimus on voimaansaatettu tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä, lähtien siitä oletuksesta, että erityislupakiintiö toteutuu lain mukaisesti ja 

ulkopaikkakuntalaisten kalastusoikeudellisten kiinteistöjen omistajien omaisuudensuojan 

ydinalue toteutuu ilman konfliktia. 

 

Professori emeritus Kaarlo Tuorin asiantuntijalausunnossa (Liite 4) erityislupakiintiön tarkoitus 

ja periaate käyvät hyvin ilmi. Hän on selvittänyt perusteellisesti erityislupakiintiön kalastuslupien 

luonnetta omistajalupina ja niihin oikeutettujen tilojen omaisuusarvoisena eränä. 
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Tenojoen kalastussopimuksen voimaansaattamislain 12 § kirjatut määräykset tarkoittavat 

selkeästi erityislupakiintiön lupien kuuluvan osakkaille. Osakkaat ovat ulkopaikkakunnilla 

asuvien henkilöiden omistamia kalastusoikeudellisia tiloja tai yhteisomisteisten tilojen osuuksia, 

joiden osakkuusluku on 0,5 tai suurempi ja joiden omistaja asuu Tenojokilaaksojen ulkopuolella. 

Osakas ei siten voi olla paikkakuntalaisen omistama kalastusoikeudellinen tila. Osakas ei voi olla 

henkilö, koska kalastusoikeus on kiinteistörekisteriin kirjattu kiinteistön ulottuvuus.  

 

Luvanmyyjä eli Tenon kalatalousalue toimii Tenojoen kalastussopimuksen delegointivaltuuden 

mukaan viranomaisasemassa. Luvanmyyjä on viitannut hallintopäätöksessään Tenojoen 

kalastussopimuksen voimaansaattamislakiin (176/2017) ja perustellut kerrointa määrätessään 

kyseisen lain 12 §:n momentteihin. Näin ollen luvanmyyjä on ollut tietoinen lain selkeästä 

määräyksestä laatia osakasluettelo niistä kiinteistöistä, jotka ovat oikeutettuja saamaan 

erityislupakiintiön kalastuslupia. 

 

Tällaista osakasluetteloa luvanmyyjä ei ole laatinut. Osakasluetteloon kuuluvien kiinteistöjen ja 

ulkopaikkakuntalaisten omistamien kiinteistöosuuksien yhteismäärää (lukumäärää) ei 

luvanmyyjä ole ilmoittanut. Samoin on osakasluetteloon kuuluvien kiinteistöjen osakkuuslukujen 

summa jäänyt selvittämättä. Vain näiden tietojen perusteella erityislupakiintiön kalastusluvat olisi 

voitu pätevästi jakaa erityislupakiintiön osakastiloille lain 176/2017 pykälän 12 tarkoittamalla 

tavalla. 

 

Luvanmyyjä on jättänyt voimaansaattamislain 12 §:ssä määrätyn osakasluettelon tekemättä. 

Tämän seurauksena luvanmyyjä ei ole voinut osakasluettelon perusteella määrätä osakkaalle 

toiseen tai sitä seuraavaan erityislupaan tarvittavaa kerrointa. 

 

Lain tarkoituksen mukaisesti määritelty kerroin on olennainen osakastilan omistajan 

omaisuudensuojan toteutumisen kannalta. Sen perusteella osakasluetteloon merkityille osakkaille 

osoitetaan eli jaetaan erityislupakiintiön kalastusluvat.  

 

Liian pieneksi määritetty kerroin antaa osakkaille liian paljon erityislupia ja jättää sen vuoksi osan 

erityislupiin oikeutetuista täysin vaille erityislupaansa, koska erityisluvat eivät riitä kaikille 

osakaskiinteistöille.  

 

Liian suureksi määritetty kerroin puolestaan antaa osakkaille liian vähän erityislupia ja pienimmät 

tilat jäävät heti ilman toista erityislupaansa. Isommillakin tiloilla lupamäärä pienenee liian suuren 

kertoimen seurauksena. Erityislupia jäisi liian suuren kertoimen vuoksi isännättömiksi.   

 

Vaikka ministeriön asetuksessa (505/2021) perustellaan, että edellisten vuosien erityislupien 

käyttöaste tulisi ottaa kertoimessa huomioon, on luvanmyyjän noudatettava ensin asetuksessa 

mainittua, voimaansaattamislain 12 §:ään perustuvaa velvollisuuttaa vuosittain määritellä kerroin 

osakasluettelon perusteella. Ministeriöllä ei ole valtuutusta laajentaa asetuksella 

voimaansaattamislain määräystä eikä tällaiseen menettelyyn ole olemassa tai esitetty mitään 

perustetta. Ministeriö ei voi asetuksellaan siirtää kiinteistön omaisuutta toiselle kiinteistölle 

loukkaamatta kiinteistön omistajan perusoikeuksiin lukeutuvaa omaisuudensuojaa.  
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Hallituksen esityksessä osassa 2. Lakiehdotusten perustelut, kohdassa 2.1 Laki kalastuksesta 

Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien 

määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta, pykälän 12 perusteluissa sanotaan: 

”Yhteisomisteisilta kiinteistöiltä osakasluetteloon voidaan merkitä vain ulkopaikkakuntalaista 

omistusta vastaava kiinteistön osakkuusluvun osuus. Jos tila on yhteisessä omistuksessa tai jos 

tilan omistaja on oikeushenkilö, on luvan hakija velvollinen osoittamaan oikeutensa lupiin 

kyseisen tilan osalta”. 

 

Luvanmyyjän olisi tullut hankkia Maanmittauslaitokselta ajantasainen, kiinteistörekisteriin 

perustuva osakasluettelo. Tilauksessa olisi tullut määritellä osakasluetteloon tulevien kiinteistöjen 

ulkopaikkakuntalainen omistus. Kiinteistörekisterissä tai sitten osakasluettelossakaan ei voi olla 

vuokrasuhteeseen perustuvia oikeuksia kiinteistöille. 

 

Voimaansaattamislaissa edellytetyn erityislupakiintiön osakasluettelon tulee olla julkinen, kuten 

osakaskuntien ja eri pyydysten osakasluettelotkin ovat. Sen on oltava osakkaiden tarkistettavissa 

sen lainmukaisuuden toteamiseksi. Julkisesta osakasluettelosta, jossa osakastilojen osuusluvut on 

merkitty, voi kuka tahansa tarkistaa oman tai jonkin muun tilan tietojen oikeellisuuden. 

 

Erityislupakiintiön kalastuslupien kaupallinen arvo eri laskelmien mukaan normaalivuotena 

ylittää 300 000 euroa. Tällaisen omaisuusmassan jakaminen ei voi perustua luvanmyyjän tai 

ministeriön mielivaltaan tai näkemyksiin. Omistajilleen nämä kalastusluvat ovat rahaakin 

tärkeämmät, koska ne ovat heidän ainoa mahdollisuus hyödyntää kiinteistönsä vesialuetta ja 

kalastusoikeutta Tenojoessa. Asiasta säädettyä lakia olisi tullut noudattaa. Osakasluettelo 

tarkoittaa luetteloa erityislupiin oikeutetuista kiinteistöistä ja kiinteistöjen osista. Osakasluetteloa 

ei kertoimen määrittelyssä voi pätevästi korvata millään muulla menettelyllä.  

 

Osakasluetteloon ei saa lisätä henkilö- tai muitakaan salaisena pidettäviä tietoja, joiden 

seurauksena luettelo menettäisi julkaisukelpoisuutensa. 

Erityislupakiintiön luvat on osoitettava niille tiloille, joilla niihin on Tenojoen kalastussopimuksen 

mukainen oikeus ja joiden omaisuudensuojan ytimen turvaamiseksi erityislupakiintiö on 

tarkoitettu.  

Ulkopaikkakuntalaisten kalastusoikeuden omistajien kalastusoikeus on maanomistukseen liittyvä 

tilan oikeus. Kalastusoikeutta on Suomessa perustuslakivaliokunnan (PeV) käytännössä 

vakiintuneesti arvioitu etenkin perustuslain 15 §:ssä turvatun omaisuudensuojan kannalta (PeVL 

58/2014 vp). Vesialueen omistusoikeuteen sisältyvä kalastusoikeus nauttii peruslain (PL 15 §) 

turvaamaa omaisuudensuojaa. Kalastusoikeuteen on katsottu kuuluvan myös oikeus vesialueen 

kalakannan taloudelliseen hyväksikäyttöön ja oikeus järjestää vesialueen käyttö ja hoito (PeVL 

8/2012 vp). 

Voimaansaattamislain 12 §:n mukaan kiinteistön tai vastaavan vesialueen erityisluvan osto-oikeus 

todistetaan vasta lupaa lunastettaessa ja luvanmyyjätaholla on mahdollisuus käyttää 

kiinteistörekisterin tietoja omistuksen todentamiseen. Näin ollen luvanmyyjän olisi tullut osoittaa 
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erityislupakiintiön kalastusluvat kiinteistölle osakasluettelon ja kertoimen avulla viran puolesta. 

Se seikka, käyttääkö kiinteistön omistaja kiinteistönsä kalastusluvat vai ei, tulee olla 

kiinteistönomistajan oma päätös. Lain mukaan vasta luvan lunastustilanteessa luvanmyyjä 

tarkistaa, onko kyseisellä kiinteistöllä oikeus erityislupaan ja onko lunastusta vaativalla henkilöllä 

oikeus lunastaa kyseisen kiinteistön erityislupa. 

 

Veikko Rintamäki on maksanut emeritusprofessori Kaarlo Tuorin asiantuntijalausunnon 

tililtään/omista varoistaan. Maksutosite asiantuntijalausunnosta on liitteenä (Liite 5). 

Vaatimuksemme professori Kaarlo Tuorin asiantuntijalausunnosta oikaisuvaatimuksen tekijöille 

koituneen kustannuksen korvaamisesta perustuu luvanmyyjän lainvastaiseen menettelyyn. 

Luvanmyyjä on selkeästi ollut tietoinen lain määräyksistä ja jättänyt kyseiset määräykset 

noudattamatta. 

 

 

 

 

Lopuksi 

 

Olemme valittaneet tästä hallintopäätöksestä aiemmin Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen 

8.7.2021. Tenon kalatalousalueen vastineen perusteella ja vaatimuksesta hallinto-oikeus on 

päättänyt 26.10.2021, että tämä asia tulee käsitellä ensikädessä oikaisuvaatimuksena 

viranomaiselle. Päätöksessä Tenon kalatalousalueen valitusosoitus on todettu virheelliseksi. 

 

Tenojoen kalastussopimuksen voimaansaattamislaki ei anna tilaa harkintavallalle osakasluettelon 

tekemisen ja siitä määriteltävän kertoimen osalta. 

 

Hallintopäätös 1TEKATAAL/2021 on virheellinen ja osoittaa luvanmyyjän jättäneen 

noudattamatta laissa määrättyjä tehtäviään. 

 

Hallintolain 2 luku (Hyvän hallinnon perusteet), 6 § Hallinnon oikeusperiaatteet:  

”Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa 

yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava 

puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava 

oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia”. 

 

Perustuslain 22 § Perusoikeuksien turvaaminen: 

”Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen”. 

  

Hallintopäätöksen 1TEKATAAL/2021 oleellisin virhe on erityislupakiintiön kertoimen 

jättäminen määrittelemättä voimaansaattamislaissa nimenomaisesti esitetyllä tavalla. Tämä 

laillisuusongelma johtaa koko erityislupakiintiön luvanmyyntiprosessin epäonnistumiseen ja 

lainmukaisen, kiinteistön kalastusoikeuteen perustuvan omaisuuden virheelliseen jakamiseen ja 

siten perusoikeuksien sivuuttamiseen. 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434#a434-2003
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Vaadimme Tenon kalatalousaluetta viranomaisasemassa korjaamaan tässä oikaisuvaatimuksessa 

esittämämme hallintopäätöksen 1TEKATAAL/2021 kohdat voidaksemme saada 

kiinteistöillemme Tenojoen kalastussopimuksen sekä Suomen perustuslain perusteella kuuluva 

omaisuutemme ja estääksemme osan tai jopa koko omaisuuserämme joutumisen vääriin käsiin 

näiden virheiden vuoksi. 

 

 

 

Seinäjoella 04.11.2021 

 

Veikko Rintamäki, omasta puolestaan 

ja asiamiehenä valtakirjan perusteella muiden oikaisuvaatimuksen esittäjien puolesta 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen liitteiden luettelo: 

 

Liite 1. Tenon kalatalousalueen päätös 1TEKATAAL/2021 

Liite 2. Oikaisuvaatimuksen tekijöiden yhteystiedot 

Liite 3. Valtakirjat, skannattuina   

Liite 4. Asiantuntijalausunto Kaarlo Tuori 

Liite 5. Maksutosite asiantuntijalausunnosta Kaarlo Tuorille  

 

 

 


