
Sivu 1 / 2 
 

Vapaa-ajankalastajapiirien ja seurojen 
kilpailujärjestäjät ja kilpailijat 
 

Keskusjärjestölle on kantautunut tietoja, että eräät eläinaktivistitahot ovat jälleen aktivoituneet 
kalastuskilpailuissa. Kyseiset tahot vaativat kalasaaliin välitöntä tappamista eläinsuojelulakiin 
viitaten. He ovat uhkailleet kilpailujen järjestäjiä ja osanottajia rikosilmoituksella, jos heidän 
vaatimuksiinsa ei suostuta. Pääkriteerinä he vetoavat eläinsuojelulain yleisiin periaatteisiin (3 §), 
jonka mukaan tarpeettoman kivun ja tuskan tuottaminen eläimille on kielletty. 

Nykytila 

Voimassa olevan Eläinsuojeluasetuksen 14 § 3. kohdassa määritellään Eläinsuojelulain 3 §:n suhde 
kaloihin:  

Eläinsuojeluasetus 

14 § 
Tarpeettoman kärsimyksen, kivun ja tuskan tuottaminen 
Eläinsuojelulain (247/96) 3 §:n 1 momentissa tarkoitettua tarpeettoman kärsimyksen, kivun ja 
tuskan tuottamista eläimelle on: 
… 

3) elävän kalan suomustaminen tai suolistaminen taikka eläimen elävänä kyniminen tai 
nylkeminen;  

Eläinsuojeluasetuksen 31 §:ssä aiheena on Hukuttaminen tai tukehduttaminen ja pykälässä on 
eritelty, mitä tajuissaan olevia eläimiä ei saa lopettaa hukuttamalla tai tukehduttamalla. Kalat eivät 
ole tässä luettelossa mukana: 

31 § 
Hukuttaminen tai tukehduttaminen 
Tajuissaan olevan nisäkkään, linnun ja matelijan lopettaminen hukuttamalla tai tukehduttamalla 
on kielletty. 

Vuoden 2017 SM-pilkkiin liittyen tehtiin SVK:sta rikosilmoitus, jonka syynä oli saaliskalojen nk. 
”tappopakon” puuttuminen kilpailun säännöistä. Viranomaiset eivät nostaneet järjestöä vastaan 
syytettä todeten samalla, että vastuu eläinsuojelulain noudattamisesta on jokaisella kilpailijalla 
itsellään.  
Myös tämän vuoden SM-pilkkiin liittyen järjestöstä tehtiin vastaava rikosilmoitus. Se on edelleen 
vireillä, eikä sen mahdollisesta etenemisestä tai hylkäämisestä ole vielä tietoa. 
Eläinsuojelulain uudistus (laki eläinten hyvinvoinnista) keskeytyi Suomen hallituksen erottua. 
Uudistus jatkunee uuden hallituksen myötä ja se saattaa läpi mennessään muovata joitakin yllä 
olevia asioita uusiksi. SVK:n lausunto ko. lakiluonnoksesta löytyy tästä: https://www.vapaa-
ajankalastaja.fi/lausunto-hallituksen-esitykseksi-laiksi-elainten-hyvinvoinnista-16-2-2018/ 

Lopuksi 

SVK:n näkemyksen mukaan nykyisen Eläinsuojeluasetuksen perusteella ei saaliskalan välitöntä 
tappamista voi vaatia. SVK kuitenkin suosittelee, että kilpailuissa saadut kalat tapetaan heti 
ylösnoston jälkeen – ainakin niissä kisoissa, joissa se on mahdollista (pois lukien sumputus- ja 
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vapautuskilpailut). Suosituksesta on hyvä tiedottaa kilpailuun osallistuville ennen kilpailun alkamista 
(kts. alla olevat linkit). Näin toimimalla vahvistetaan kilpailunjärjestäjän vastuullista roolia ja 
vesitetään argumentit nyt esiin nousseen kaltaiselta häirinnältä. 

On myös tarpeen tiedostaa, että kenelläkään ei ole oikeutta häiritä luvallista kalastusta. Kalastuslain 
50 §:n toisessa momentissa todetaan, että: ”Luvallista kalastusta ei saa tahallisesti estää tai 
vaikeuttaa.” Jos siis kalastustanne tai kalastuskilpailuanne selkeästi häiritään, eivätkä häiriköt suostu 
poistumaan paikalta, soittakaa poliisit paikalle.  

Jos kilpailuunne puolestaan saapuu paikalle eläinlääkäri, on hänellä eläinsuojelulain nojalla oikeus 
tutustua ko. lain noudattamiseen kilpailussa. Jos hän huomaa epäkohtia, pyytäkää järjestävänä 
tahona häneltä kirjallista raporttia hänen huomioistaan. SVK:n työntekijät voivat tarvittaessa auttaa 
eläinlääkäreiden yms. viranomaisten kanssa käytävissä keskusteluissa. Oman alueenne 
kalatalousasiantuntijan löydätte täältä: https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/yhteystiedot/  

Linkkejä 

SVK:n kilpailutoiminnan ympäristöohjelma, jossa on oma osansa myös kalojen kohtelusta, löytyy 
osoitteesta: www.vapaa-ajankalastaja.fi/kilpailutoiminnan-ymparistoohjelma/ 

Kalan lopetus kilpailutilanteessa: www.vapaa-ajankalastaja.fi/kalan-tappaminen-kilpailutulanteessa-
video/ 
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