
Tiedote piireille ja seuroille eläinsuojelulain mukaisesta kalastuksesta 

  

Kuluvana vuotena on tehty useita tutkintapyyntöjä mahdollisista eläinsuojelulain rikkomuksista 

kalastuskilpailuissa. Samaan aikaan on mediassa esiintynyt ristiriitaista tietoa viranomaisten 

eläinsuojelulain tulkinnasta.  

  

Keskusjärjestö haluaa tästä syystä tuoda piireille ja seuroille tiedoksi seuraavaa: 

  

Lapin poliisi antoi 11.6.2019 päätöksen asiassa, jossa yksityishenkilö pyysi poliisia tutkimaan onko Kemissä 

6.4. järjestetyssä SM-pilkissä syyllistytty eläinsuojelulain rikkomukseen. Tutkintapyyntö kohdistui sekä 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöön (SVK) että kolmeen ko. kilpailuun osallistuneeseen 

henkilöön.  Lapin poliisi ei aloittanut asiassa esitutkintaa, koska poliisilla ei ole syytä epäillä asiassa 

eläinsuojelulain vastaista rikosta. Rikokseen ei ollut syyllistynyt SVK, eikä liioin rikoksesta epäillyt kolme SM-

pilkkijää. SVK:n laatimissa SM-pilkkisäännöissä ei tule esiin poliisin mukaan mitään, minkä voisi tulkita 

yllytykseksi tai avunannoksi rikkomaan eläinsuojelulain tai -asetuksen säännöksiä.  

  

Lapin poliisin mukaan 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. Kemin SM-pilkin tutkintapyynnön pilkintävideoissa ei näy elävän kalan 

suomustamista tai suolistamista tai eläimen elävänä kynimistä tai nylkemistä. Lapin poliisilla ei ollut syytä 

epäillä asiassa sellaista seikkaa tai tapahtumaa, jota olisi syytä arvioida rikosoikeudellisesti moitittavana 

tekona ja siten aloittaa asiassa esitutkinta.  

  

Järjestömme julkaisi 19.6. mediatiedotteen, jossa toimme esille kalastusharrastuksen yhteiskunnallista 

merkitystä. Tiedotteessa myös totesimme jatkuvasti kasvaneen ilmiön, jossa koko kalastusharrastus on 

asetettu kyseenalaiseksi erityisesti eläinsuojeluaktivistien ja heidän järjestöjensä toimesta.   

Helsingin Sanomat julkaisi hs.fi -sivullaan seuraavana päivänä (20.6.) artikkelin ”Poliisi tiedottaa: Näin tapat 

kalan oikein”. Artikkeli pohjautui Itä-Suomen poliisin, Itä-Suomen aluehallintoviraston ja Itä-Suomen 

valvontaeläinlääkärien samana päivänä julkaistuun tiedotteeseen 

(https://www.poliisi.fi/tietoa_poliisista/tiedotteet/1/1/kaloille_ei_saa_aiheuttaa_aiheetonta_kipua_tai_ka

rsimysta_81596). Helsingin sanomien em. artikkelissa nostettiin erityisesti esille kalastuskilpailut ja kalojen 

lopettaminen niissä mainiten erikseen Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön järjestämä SM-pilkki 

6.4. Artikkelin mukaan ”Kilpailukäytännöt nousivat keväällä esille, kun Oikeutta eläimille -yhdistys teki 

rikosilmoituksen huhtikuisten pilkin SM-kisojen järjestäjätahosta sekä kolmesta kilpailijasta. Lisäksi 

maaliskuussa SM-esikisassa suoritetussa Lapin aluehallintoviraston tarkastuksessa ilmeni, että korkeintaan 

joka kymmenes pilkkikilpailuun osallistuja oli toiminut eläinsuojelulain mukaisesti.” Artikkeli syyllistää 

järjestöämme ja kilpapilkkijöitä ja antaa ristiriitaista tietoa eläinsuojelulain noudattamisesta vapaa-

ajankalastuksen yhteydessä. Viitaten Lapin poliisin päätökseen järjestömme teki lehteen 21.6. 

oikaisupyynnön ja Helsingin Sanomat korjasi artikkeliaan 24.6. 
Toiminnanjohtaja soitti 28.6. Itä-Suomen poliisiin tiedottajalle ja lähetti poliisille 1.7. 

paheksuvan  sähköpostin. Poliisille tehtiin tiettäväksi, että suomalaiseen vapaa-ajankalastukseen on aina 

kuulunut oleellisena osana saaliin kunnioittaminen. Lisäksi painotettiin, että järjestömme on aina ohjannut 

monipuolisesti kalastamaan vastuullisesti ja eettisesti sekä suositellut kalojen välitöntä tappamista 

kalastustilanteesta riippumatta, ellei saalista ole tarkoitus vapauttaa. Suomalaiset vastuulliset vapaa-

ajankalastajat haluavat noudattaa kalastuksessaan voimassa olevia lakeja, mutta viranomaisten tulkinta 

eläinsuojelulain noudattamisessa vapaa-ajankalastuksen yhteydessä näyttää poliisin osalta kovin 

ristiriitaiselta maamme eri osissa. Itä-Suomen poliisi tulee palaamaan asiaan kesälomien jälkeen. 



Elävän kalan suomustaminen, suolistaminen, kyniminen tai nylkeminen ei kuulu mihinkään järjestömme 

toimintoihin. Viitaten Lapin poliisin päätökseen keskusjärjestö tähdentää, että kilpailijoiden ei tule pelätä 

rikkovansa eläinsuojelulakia, jos noudattavat sääntöjämme ja niiden suosituksia. Samalla muistutamme, 

että kalastuslain 50 §:n mukaan luvallista kalastusta ei saa tahallisesti estää tai vaikeuttaa.  
Keskusjärjestö tulee käymään poliisin ja aluehallintovirastojen eläinsuojeluvirkamiesten kanssa heidän 

kesälomiensa jälkeen neuvottelut eläinsuojelulain tulkinnasta ja valvonnasta vapaa-ajankalastuksessa ja 

kalastuskilpailuissa. 
Toivotan lopuksi kaikille leppoisaa kesää!  
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