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§ 70
Helsinki-Espoon kalastusalueen varsinainen kokous ja kaupungin 
ehdokkaan nimeäminen kalastusalueen hallitukseen

HEL 2017-004690 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa 

1.

kaupunginkanslian oikeuspalvelut-osastoa edustamaan Helsingin kau-
punkia Helsinki-Espoon kalastusalueen varsinaisessa kokouksessa, jo-
ka pidetään Helsingissä 26.4.2017,

2.

kaupungin edustajaa toimimaan niin, että varsinaisessa kokouksessa 
käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti 
kuitenkin niin, että mahdollinen hallituksen puheenjohtajalle maksettava 
kiinteä palkkio vastaa tasoltaan Helsingin kaupunkikonsernin yhteisöis-
sä puheenjohtajatehtävistä maksettavaa palkkiota sekä

3.

kaupungin edustajaa toimimaan niin, että saaristopäällikkö Sanna Kal-
lionpää Helsingin liikuntavirastosta valitaan kalastusalueen hallitukseen 
kalastusalueen ohjesäännön mukaiseksi toimikaudeksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Kuulutus kalastusalueen kokouksesta.pdf
2 Helsinki-Espoon kalastusalueen kokouksen 26.4.2017 esityslista
3 Kalastusaluetta koskeva yhdistymispäätös ja sopimus 3.12.2015A.pdf
4 Kalastusalueen järjestäytymiskokouksen muistio 21.6.2016.pdf
5 Kalastusalueen ohjesääntö.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunki on vesialueen omistajana jäsen Helsinki- Espoon 
kalastusalueessa. Helsinki- Espoon kalastusalue on julkisoikeudellinen 
yhdistys, jonka rajat on vahvistettu 22.12.2015 annetulla Varsinais-
Suomen Ely-keskuksen päätöksellä. Taustana oli kolmen kalastusalu-
een yhdistäminen, mikä perustui sopimukseen, jonka Helsingin, Es-
poon ja Espoo-Mankin kalastusalueiden edustajat olivat allekirjoittaneet 
3.12.2015. 

Kalastusalueista tullaan muodostamaan kalatalousalueita vuoden 2018 
alusta lukien. Nyt yhdistetty kalastusalue vastaa kalatalousalueelle ase-
tettuja vaatimuksia, joten on todennäköistä, että sen toiminta jatkuu ny-
kyisessä laajuudessa.

Uudelle Helsinki-Espoon kalastusalueelle hyväksyttiin ohjesääntö jär-
jestäytymiskokouksessa 21.6.2016. Ohjesäännön 1 §:n mukaan kalas-
tusalueeseen kuuluvat vesialueet, jotka sijaitsevat Helsingin ja Espoon 
merialueella ja sisävesillä, jotka sijaitsevat Vihdissä, Kirkkonummella, 
Vantaalla ja Espoossa. Kalastusalueen tehtävänä on ohjesäännön 2 
§:n mukaisesti edistää toimialueellaan kalataloutta ja kalastuslain 1 
§:ssä mainittuja tavoitteita, hoitaa kalastuslaissa ja ohjesäännössä mai-
nittuja tehtäviä ja seurata käyttö- ja hoitosuunnitelmaa sekä toteuttaa 
toimeksiantoja, joita kalastusalueen jäsenet kalastusalueelle antavat. 

Ohjesäännön 11 §:n mukaan kalastusalueen kokous valitsee hallituk-
sen, johon kuuluu kahdeksan jäsentä, joista kalastusalueen kokous va-
litsee yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Valinnas-
sa pyritään siihen, että hallituksen jäsenet edustavat mahdollisimman 
tasapuolisesti kalastusalueen toimialuetta. Hallituksen jäsenen toimi-
kausi on kolme vuotta. Joulukuussa 2016 allekirjoitetussa yhdistymis-
sopimuksessa oli sovittu muun ohella, että uuden kalastusalueen halli-
tuspaikat jaetaan ensimmäisessä hallituksessa niin, että Helsingillä on 
kolme edustajaa, Espoolla kaksi, Espoo-Mankilla yksi. Paikallisilla am-
mattikalastajajärjestöillä ja vapaa-ajankalastajajärjestöillä on kummalla-
kin yksi edustaja hallituksessa. 

Kun järjestäytymiskokouksessa 21.6.2016 oli valittu kalastusalueelle 
hallitus, niin sen jälkeen päätettiin arpomalla niistä jäsenistä, jotka ovat 
vuosittain erovuorossa. Vuonna 2017 on erovuorossa Helsingin edus-
taja Matti Mielonen. Hänen tilalleen pitää näin ollen valita uusi hallituk-
sen jäsen. 
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Järjestäytymiskokouksessa 21.6.2016 päätettiin myös hallituksen pu-
heenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkioista sekä puheenjohtajan kiin-
teästä palkkiosta. Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkioksi päätet-
tiin 250 euroa ja jäsenten kokouspalkkioksi 150 euroa. Puheenjohtajan 
kiinteätä palkkiota nostettiin tuossa siirtymävaiheessa merkittävästi, ja 
sen määräksi päätettiin 800 euroa kuukaudessa. Tämä kiinteä palkkio 
ylittää selvästi tason, jota Helsingin kaupunkikonsernin yhtiöissä ja yh-
teisöissä puheenjohtajille maksetaan. Kaupunginhallitus on 13.9.2004 
päättänyt Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhteisöiden ja säätiöiden 
hallitusten jäsenten palkkioista. Päätöksen perusteella hallituksen pu-
heenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio, joka on puolet Helsingin kau-
punginvaltuuston hyväksymän luottamushenkilöiden palkkiosäännön 4 
§:n kohdassa "Muut palkkiot" mainitusta vuosipalkkiosta. Ko. kohdan 
mukaan laskettu palkkio on tällä hetkellä 2 185 euroa.
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