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Kalatalousalueen päätöksen valituskelpoisuudesta

• Muutoksenhakua koskeva normisto kalastuslain 14:125 § ”Muutoksenhaku kalatalousalueen 
päätökseen”. Pääsääntönä muutoksenhakuoikeus.

• Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa  2:6 § ”Hallintopäätöksen valituskelpoisuus”
• Valittamalla ei saa hakea muutosta päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa. Valittamalla ei 

myöskään saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.
• Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman ja kalatalousalueen sääntöjen osalta 1) kalatalousalue vahvistaa ehdotuksen

ja 2) ELY hyväksyy lopullisesti.

• Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätökset 19.8.2021 ja 14.2.2022.

• Hallinto-oikeus katsoi, että kalatalousalueen alueen päätös koskien käyttö- ja hoitosuunnitelman 
ehdotuksen vahvistamisesta on luonteeltaan asian valmistelua koskeva päätös.

• Vasta ELY-keskuksen hyväksymä käyttö- ja hoitosuunnitelma valituskelpoinen päätös, koska vasta se 
päättää asian käsittelyn koskien käyttö- ja hoitosuunnitelmaa.

• Analogia soveltunee ainakin kalatalousalueen sääntöihin: ”Säännöt valmistelee kalatalousalue ja 
vahvistaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus” (kalastuslain 30 §).

• Oikea ratkaisu on se, että kalatalousalueen kokous jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta.



Rikosoikeudellinen virkavastuu 1/2

 Kalastuslain 3:29 §:n 2 momentti: ”Kalatalousalueen toimielimen jäseneen ja toimihenkilöön sovelletaan 
rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä silloin, kun he hoitaessaan julkista hallintotehtävää 
käyttävät julkista valtaa.”.

 Hallituksen esityksen 192/2014 vp., s. 47: ”Kalatalousalueen tehtävistä ainoastaan 7 §:n 2 momentissa 
tarkoitetusta viehekalastuksesta kertyneiden korvausvarojen jaon ja kalastuksen valvonnan voidaan 
katsoa sisältävän varsinaista julkisen vallan käyttöä.”

 Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 47/2021 vp. (Tenojoen voimaansaattamislaki): 
”Virkavastuusääntelyn täsmälliselle muotoilulle ei perustuslakivaliokunnan käytännössä ole esitetty 
tarkempia edellytyksiä (ks. PeVL 17/2021 vp, kappale 82). Tavanomaisesti virkavastuusta on 
tämänkaltaisissa sääntely-yhteyksissä säädetty laajemmin kuin pelkästään julkisen vallan käyttöön 
rajoittuen. Valiokunta on kuitenkin kiinnittänyt huomiota virkavastuusääntelyn johdonmukaisuuteen ja 
tarpeeseen vastaisuudessa arvioida julkista hallintotehtävää hoitavan virkavastuun laajuutta (ks. rikoslain 
40 luvun sääntely virkamiehen ja julkisyhteisön työntekijän rikosoikeudellisesta vastuusta). Valiokunnan 
käsityksen mukaan tällaisen arvioinnin on syytä ulottua laajemmalle kuin yksittäiseen 
lainsäädäntöhankkeeseen, ja se on sopivimmin tehtävissä valtioneuvoston piirissä (PeVL 17/2021 vp, 
kappale 82). Tällaisen yleisarvioinnin vielä puuttuessa virkavastuusäännös on syytä muotoilla 
tavanomaisesti.”

 Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 1/2022 vp. (Tenojoen voimaansaattamislaki): ”Maa- ja 
metsätalousvaliokunta esittää virkavastuusäännöksen muuttamista perustuslakivaliokunnan 
lausunnossa esitetyn johdosta jäljempänä yksityiskohtaisissa perusteluissa esitettävällä tavalla. 
Kalatalousalueiden toimielinten tehtäviä ja virkavastuuta koskevia säännöksiä sekä niiden suhdetta 
perustuslain 124 §:ään on tämän lisäksi syytä tarkastella kokonaisuutena perustuslakivaliokunnan 
lausunnossa mainitun yleisarvioinnin tai kalastuslain tulevien uudistusten yhteydessä.”

Pete Linforth



Rikosoikeudellinen virkavastuu 2/2

 Perustuslain 10:118.3 §:n mukaan: ”Jokaisella, joka on kärsinyt oikeudenloukkauksen tai vahinkoa 
virkamiehen tai muun julkista tehtävää hoitavan henkilön lainvastaisen toimenpiteen tai 
laiminlyönnin vuoksi, on oikeus vaatia tämän tuomitsemista rangaistukseen sekä vahingonkorvausta 
julkisyhteisöltä taikka virkamieheltä tai muulta julkista tehtävää hoitavalta sen mukaan kuin lailla 
säädetään. Tässä tarkoitettua syyteoikeutta ei kuitenkaan ole, jos syyte on perustuslain mukaan 
käsiteltävä valtakunnanoikeudessa. (4.11.2011/1112)”.

 Perustuslain 10:106 §:n mukaan: ”Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen 
soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija 
perustuslain säännökselle.”

 Ajatuksia:

 1) Voi olla, että tulevaisuudessa sääntely ankaroituu/ tarkentuu kalastuslaissa ja muussa 
toimihenkilöiden vastuuseen liittyvässä sääntelyssä rikosoikeudellisen vastuun osalta.

 2) Vaikka ei ankaroituisi, onko tässä kyse tilanteesta, jossa perustuslain etusija tarkoittaa sitä, 
että kalastuslain tarkoittama rajaus (”vain julkisen vallan käyttö”) ei tulisi sovellettavaksi?

Pete Linforth



Vahingonkorvauslain mukainen
vahingonkorvausvastuu 1/3
 Kalastuslain 3:29.3 §:n mukaan: ”Kalatalousalueen toimielimen jäsenen ja toimihenkilön 

julkisen hallintotehtävän hoitamisessa aiheutuneen vahingon korvaamisesta on voimassa, 
mitä julkisyhteisön ja virkamiehen korvausvastuusta sekä virkatoimessa aiheutuneen 
vahingon korvaamisesta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).”

 Vahingonkorvauslain 3:2 §: ”Julkisyhteisö on velvollinen korvaamaan julkista valtaa 
käytettäessä virheen tai laiminlyönnin johdosta aiheutuneen vahingon. Sama 
korvausvelvollisuus on muulla yhteisöllä, joka lain, asetuksen tai lakiin sisältyvän 
valtuutuksen perusteella hoitaa julkista tehtävää.”



Vahingonkorvauslain mukainen
vahingonkorvausvastuu 2/3
 Vahingonkorvauslain 4:1 §:n mukaan: ”Vahingosta, jonka työntekijä työssään virheellään tai 

laiminlyönnillään aiheuttaa, hän on velvollinen korvaamaan määrän, joka harkitaan 
kohtuulliseksi ottamalla huomioon vahingon suuruus, teon laatu, vahingon aiheuttajan 
asema, vahingon kärsineen tarve sekä muut olosuhteet. Jos työntekijän viaksi jää vain 
lievä tuottamus, ei vahingonkorvausta ole tuomittava. Laki on sama, jos vahingon 
aiheuttaa 3 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu itsenäinen yrittäjä. Jos oppilaitoksen 
oppilas aiheuttaa opetukseen liittyvässä työssä vahingon, vastaa hän vahingosta tässä 
pykälässä säädettyjen perusteiden mukaisesti. Sama koskee hoitolaitoksessa hoidettavana 
olevan hoitoon liittyvässä työssä tai vangin vankityössä aiheuttaman vahingon korvaamista.

 Jos vahinko on aiheutettu tahallisesti, on täysi korvaus tuomittava, jollei erityisistä syistä 
harkita kohtuulliseksi alentaa korvausta.”

 Vahingonkorvauslain 4:2 §:n mukaan: ”Virkamies vastaa virassaan virheellään tai 
laiminlyönnillään aiheuttamastaan vahingosta tämän luvun 1 §:ssä mainittujen 
perusteiden mukaisesti.”



Vahingonkorvauslain mukainen
vahingonkorvausvastuu 3/3
 Isännänvastuu (VahL 3:1 §): ”Työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka 

työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Työnantajana pidetään myös 
sitä, joka antaa tehtävän sellaiselle itsenäiselle yrittäjälle, joka huomioon ottaen 
toimeksiantosuhteen pysyvyys, työn laatu ja muut olosuhteet on rinnastettava työntekijään.

 Mitä 1 momentissa on sanottu työnantajasta, koskee vastaavasti valtiota, kuntaa ja muuta 
julkista yhteisöä tai laitosta, kun vahinko on aiheutunut sellaisen julkisyhteisön 
työntekijän taikka yhteisöön virka- tai siihen verrattavassa palvelussuhteessa olevan 
henkilön virheestä tai laiminlyönnistä toiminnassa, jota ei ole pidettävä julkisen vallan 
käyttämisenä.

 Jos se, joka viranomaisen määräyksestä, luottamustoimeen valittuna tai toisen pyynnöstä 
suorittaa laissa määrättyä tai työsuhteeseen verrattavissa olosuhteissa tiettyä tehtävää 
olematta itsenäinen yrittäjä, tehtävää suorittaessaan virheellään tai laiminlyönnillään 
aiheuttaa vahinkoa, on se, jonka lukuun tehtävä suoritetaan, velvollinen korvaamaan 
vahingon. ”



Pieniä katsauksia 1/4
 1) Osakaskunnan koolle kutsuminen.

 Yhteisaluelain 11 §:n 1 momentti: ”Osakaskunnan kokouksesta tiedotetaan kaikille osakkaille 
lähetettävällä kirjeellä tai siitä annetaan tieto muulla tavoin todisteellisesti. Kokouskutsu voidaan 
antaa myös siten, että kokouksesta kuulutetaan yhdessä tai useammassa paikkakunnalla yleisesti 
leviävässä sanomalehdessä ja ilmoitetaan kirjekortilla niille toisesta kunnasta oleville osakkaille, joiden 
osoite on tiedossa.”
 Hallituksen esitys 22/1989 vp.: ”Jotta tieto osakaskunnan kokouksesta tulisi tehokkaasti osakkaiden 
tietoon, esitetään pääsääntöiseksi tiedotuskeinoksi jokaiselle osakkaalle lähetettävää kutsukirjettä 
tai muuta todisteellista tiedottamistapaa. Varsinkin suurten osakaskuntien kohdalla kaikkien 
osakkaiden ja heidän osoitteidensa selvittäminen voi aiheuttaa kohtuutonta vaivaa ja lukuisten 
kutsukirjeiden lähettäminen voi muodostua kustannuksiltaan suhteettoman kalliiksi.”
 Tämä tarkoittaa, että:
 1) Kutsukirjeet tai muu todisteellinen tiedoksiantotapa on ensisijainen kutsutapa.
 2) Jonkinlainen vaiva on nähtävä osoitteiden selvittämiseksi, jos osakaskunta ei ole suuri.
 3) Mikä on suuri osakaskunta (KäO yli 100 osakasta)?
 4) Mikä on kohtuuton vaiva ja mikä on suhteettoman kallista?

Pixabay

Tapio Gustafsson



Pieniä katsauksia 2/4
 2) Osakaskunnan kirjanpitovelvollisuudesta ja tilikaudesta.

 Taustalla vuoden 2015 muutokset kirjanpitolakiin.
 Yhteisaluelakia ei uudistettu samaan aikaan, joten ristiriitaisuuksia ilmenee.
 Keskustelut AVI:n lakimiehen kanssa yhteisen linjan löytämisestä tammi-maaliskuussa 2022.
 Ongelmana se, että kirjanpitolain mukaan kaikki oikeushenkilöt kirjanpitovelvollisia, kun taas 

yhteisaluelaissa kirjanpitovelvollisuus sidottu liike- ja ammattitoimintaan.
 Tältä osin yhteisaluelaki vanhentunut ja sivuutettava.

 Toisena ongelmana se, että kirjanpitolaki tuntee vain 1 vuoden mittaisen tilikauden, kun taas yhteisaluelaki 
tuntee 4 vuoden mittaisen tilikauden.
 Tältä osin yhteisaluelain säännös syrjäyttää kirjanpitolain säännöksen, koska oikeushierarkian mukaan 

erityislaki syrjäyttää yleislain säännöksen.
 Lopputulos:
 1) Kaikki osakaskunnat ovat kirjanpitovelvollisia riippumatta siitä, onko liike- tai ammattitoimintaa ja 

missä laajuudessa.
 Ennen AVI:n sääntöjen vahvistamislomakkessa kysymys ”Onko osakaskunnalla sellaista liike- tai 

ammattitoimintaa, että se on kirjanpitovelvollinen?”.
 Tämä poistuu.

 2) Osakaskunnat voivat pitää yhteisaluelain 4 vuoden mukaisen tilikauden, vaikka kirjanpitolaissa 
puhutaan vain 1 vuoden tilikaudesta.



Pieniä katsauksia 3/4
 3) Osakaskunnan omistama määräala eli kiinteistö tai vesialue.

 Yhteisaluelain 31 §:n 2 momentti: ”Osakaskunta voi hankkia omistukseensa kiinteistön tai määräalan 
yhteiseen alueeseen liittämistä varten. Kiinteistön ja määräalan liittämisestä yhteiseen alueeseen 
säädetään kiinteistönmuodostamislain 13 luvussa. (22.7.2011/915).”.

 Hallituksen esitys 265/2009 vp., s. 22: ”Osakaskunnalle säädetyistä tehtävistä johtuen ei voida pitää 
sallittuna eikä kiinteistöjärjestelmän mukaisena, että osakaskunta omistaisi erillisen kiinteistön, 
minkä vuoksi osakaskunta voisi hankkia määräalan tai kiinteistön vain osakaskunnalle kuuluvaan 
yhteiseen alueeseen liittämistä varten. Määräalan liittämisen tai kiinteistöön yhdistämisen 
edellytyksistä säädettäisiin kiinteistönmuodostamislain 134 §:ssä, ja näiden edellytysten tutkiminen 
tapahtuisi kiinteistötoimituksessa.”

 Kiinteistönmuodostamislaki 133 §:n 1 momentti: ”Määräala, jonka yhteisen alueen osakaskunta on 
saanut omistukseensa, liitetään osakaskunnalle kuuluvaan yhteiseen alueeseen. Kiinteistö, jonka 
osakaskunta on saanut omistukseensa, yhdistetään osakaskunnan yhteiseen alueeseen. 
(22.7.2011/914).”. 



Pieniä katsauksia 4/4
 4) Hoitokunnan toimivallan rajoista

 Yhteisaluelain 19 §: ” Hoitokunnan tehtävänä on huolehtia osakaskunnan päätösten valmistelusta ja 
täytäntöönpanosta sekä muusta käytännön toiminnasta.

 Hoitokunta käyttää osakaskunnan puhevaltaa tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa sekä edustaa 
muutoin osakaskuntaa.

 Osakaskunnan säännöissä voidaan määrätä, että hoitokunta voi osakaskunnan kokouksen sijasta käyttää 
päätösvaltaa osakaskuntaa koskevassa säännöissä määrätyssä merkitykseltään vähäisessä asiassa. 
(14.7.2000/686)”

 Hoitokunta siis:
 1) Valmistelee osakaskunnan kokouksen päätökset ja toimeenpanee ne.
 2) Käyttää osakaskunnan puhevaltaa tuomioistuimessa, viranomaisessa ja muihin ulkopuolisiin tahoihin 

nähden (huom. erotettava varsinaisesta asioiden vireyttämisestä).
 3) Voi antaa suostumuksen ilman kokousta tietyissä tapauksissa, josta säädetty erityislainsäädännössä 

(vesiliikennelaki 5:106.4 §, ilmailulaki 6:7.3): vesilikenteen lupa kilpailuihin, harjoituksiin ja muihin 
tapahtumiin + ilma-aluksen lentoonlähtö ja laskeutuminen

 4) Vähämerkitykselliset asiat: Mikä on vähämerkityksellinen asia? Ainakin hallinto-oikeudelle annettava 
lausunto vesialueelle sijoitettavista kaapeleista yhteiselle vesialueelle.
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