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Suomen tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä Tenojoen kalastuspiirin yhteisestä kalastussäännöstä on tehty sopimus (Sop S 94/1989).

LAPIN ELY-KESKUKSEN OHJE TENOSOPIMUKSEN KALASTUSSÄÄNNÖN 2 §:N
MUKAISESTA LUVAN MYYNNISTÄ
Suomen ja Norjan välisessä sopimuksessa Tenojoen kalastussäännöstä on määritelty Tenojoen
jokilaaksossa asuville tietyt oikeudet, jotka poikkeavat muun väestön kalastusoikeuksista.
Sopimuksessa hyväksytyn ns. "asuinpaikkaperiaatteen" sisältöä on viime vuosina Suomessa yritetty
sivuuttaa mm. kotikuntalain (201/1994) kotipaikan vaihtamista koskeviin määräyksiin vedoten. Koska
kyseessä on valtiosopimus, tulee siinä olevaa käsitettä "asuu vakinaisesti Tenojoen vesistön
jokilaaksoissa" tulkita sopimuksen tarkoituksen ja päämäärän valossa sen mukaisesti, mitä
sopimusosapuolten kesken on sovittu. Lapin ELY -keskuksen näkemyksen mukaan sopimuksen
kalastussäännön 2 §:ää kalastuslupamyynnin yhteydessä sovelletaan seuraavasti:
Tenojoen kalastussäännön mukaan Tenojoen vesistön jokilaaksoissa vakinaisesti asuvalle voidaan
myöntää ns. paikkakuntalaisen vapa- ja viehelupa. Tällaisena henkilönä pidetään:
-

Henkilöä, joka on ollut kirjoilla 31.12 lupamyyntiä edeltävänä vuonna Utsjoen kunnassa tai
Inarin kunnassa ja asuinpaikka on Tenojoen vesistön jokilaaksoissa vakinaisesti.

-

Henkilöä, joka muuttaa Tenojoen vesistön jokilaaksoihin 31.12 jälkeen vakinaisesti asumaan
ja pystyy sen luotettavasti osoittamaan mm. vakituinen työpaikka (mahdollisesti todistus työnantajalta), asunto (osoite ja milloin muuttanut) tai muut vastaavat seikat.

Paikkakuntalaislupaan oikeutettuna henkilönä ei pidetä esimerkiksi henkilöitä:
-

Jotka eivät ole olleet kirjoilla 31.12 mennessä lupamyyntiä edeltävänä vuonna Utsjoen tai
Inarin kunnissa ja eivät asu vakinaisesti Tenojoen vesistön jokilaaksoissa.

-

Joilla on kesämökki tai muu asunto Tenojoen vesistöjen jokilaaksoissa ja tulevat sinne asumaan
loma-aikoina ja kesäisin, mutta eivät asu siellä vakituisesti.

-

Jotka tulevat kesäksi töihin Tenojoen vesistöjen jokilaaksoihin, mutta eivät ole olleet kirjoilla
31.12 mennessä lupamyyntiä edeltävänä vuonna Utsjoen tai Inarin kunnissa ja asu vakituisesti
Tenojoen vesistöjen jokilaaksoissa.

Henkilö joka asuu vakinaisesti Tenojoen vesistöjen jokilaaksoissa ja, jonka kotikunta on väestörekisterissä Utsjoen tai Inarin kunta ja asuinpaikka Tenojoen vesistön jokilaaksoissa 31.12
lupamyyntiä edeltävänä vuonna, on oikeutettu saamaan ns. paikkakuntalaisen vapa- ja vieheluvan.
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Edellä selostettujen vaatimusten täyttyessä 31. joulukuuta jälkeen, voidaan henkilöä pitää Tenojoen
vesistön jokilaaksossa vakinaisesti asuvana, jos hän pystyy luotettavasti osoittamaan asuvansa
vakinaisesti Tenojoen vesistön jokilaaksoissa. Vakinaista asumista koskevaa edellytystä selvitettäessä
otetaan erityisesti huomioon henkilön asuinolosuhteet, toimeentuloon liittyvät asiat ja muut vastaavat
seikat. Vakinainen asuminen voidaan osoittaa esittämällä luotettava selvitys mm. siitä milloin muuttoilmoitus on tehty, mikä on kotiosoite, onko asunto ympärivuotiseen asumiseen soveltuva, asumisen
pituus mahdollisimman tarkasti (viikot, kuukaudet), mahdolliset muut asunnot Suomessa ja missä
mahdollinen muu perhe asuu, työpaikan yhteystiedot ja työsuhteen kesto, onko eläkkeellä
tai onko muita asiaan vaikuttavia seikkoja.
Lapin ELY -keskus voi epäselvissä luvanostotilanteissa pyytää ko. henkilöltä selvitystä hänen vakinaisesta asumisesta Tenojoen vesistöjen jokilaaksoissa. Selvityksen, Lapin maistraatilta saamiensa
tietojen ja mahdollisten muiden tietoonsa tulleiden seikkojen perusteella Lapin ELY -keskus tekee
asiasta hallintopäätöksen. Lapin ELY -keskuksen kalastuslupaa koskevista päätöksistä voi valittaa
Rovaniemen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.
Hallintolain 31 § mukainen selvittämisvelvollisuus
”Viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian
ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset.
Asianosaisen on esitettävä selvitystä vaatimuksensa perusteista. Asianosaisen on muutoinkin
myötävaikutettava vireille panemansa asian selvittämiseen.”
Jos henkilö ei ole oikeutettu selvityksen jälkeenkään ns. paikkakuntalaisen kalastuslupaan voi hän
lunastaa ulkopaikkakuntalaisen kalastusluvan.
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