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Tämän dokumentin sisältö 
 

Tässä dokumentissa on esitetty Yhtenäisluvan kuntoon –kyselyn avointen kysymysten analyysi siltä 

osin kuin se on ollut tarkoituksenmukaista. Analysoitavat vastaukset on valittu tasaväliotannalla 

koko vastausaineistosta. Poikkeuksena ovat kalastuskilpailujen järjestäjiä koskeneet kaksi 

kysymystä, joiden vastauksista tehtiin, pienemmistä vastausmääristä johtuen, yksi yhteisanalyysi 

kalastuskilpailuiden järjestäjät -otsikon alle. 
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Millaisia kokemuksia sinulla on yhtenäisluvista? 
 

Yhtenäisluvista on lähes kaikilla myönteisiä kokemuksia, eli konseptina se on hyvin toimiva ja vastaa 

kalastajien tarpeita. Suurimmat haasteet yhtenäisluvissa liittyvät niiden hinnoitteluun sekä 

tiedonsaantiin yhtenäislupa-alueista. 

 

Miten hyvin yhtenäislupa-alueet ovat palvelleet 

sinua kalastusharrastuksessasi yleisesti ottaen? 

Pyydämme perustelemaan (Perustelun pyytäminen liittyy siis 

strukturoituun kysymykseen ” Miten hyvin yhtenäislupa-alueet ovat palvelleet sinua 

kalastusharrastuksessasi yleisesti ottaen?”) 
 

Perusteluissa yhtenäislupien koetaan pääasiassa merkittävästi helpottavan kalastusharrastusta.  

 

Kalastuskilpailujen järjestäjät 
 

Kalastuskilpailujen järjestäjiä vastaajista oli rajallinen määrä, joten heidän osaltaan tähän on listattu 

kaikki avoimet vastaukset. Kalastuskilpailujen järjestäjien toiveet ovat samankaltaisia kuin muillakin 

kalastajilla: toivotaan mahdollisimman suuria yhtenäislupa-alueita. Sen sijaan hintamielikuva on 

kalastuskilpailujen järjestäjillä hyvin kriittinen: monet kokevat kilpailulupien hintojen nousseen liian 

korkeiksi. Tämä on tehnyt erityisesti osanottajamäärältään pienempien kilpailujen järjestämisen 

hyvin haastavaksi, ellei mahdottomaksi. 

 

Miten muuten yhtenäislupa-alueiden kehittäminen 

mahdollisesti vaikuttaisi kalastusharrastukseesi? 
 

Vastauksista käy selkeästi ilmi, että merkittävin muutos laajamittaisesta yhtenäislupajärjestelmästä 

olisi kalastajien liikkuvuuden lisääntyminen. Tällä voi taas olla merkittäviä välillisiä vaikutuksia 

esimerkiksi majoitus- ym. oheispalveluihin.  

Yksittäisen harrastajan kalastamisen määrä ei todennäköisesti ainakaan merkittävästi lisäänny. Toki 

lupamaksutulojen määrä voi kasvaa sitä kautta, että lupia hankitaan enemmän (eli luvaton kalastus 

vähenee), koska hinnat ovat kohtuullisia ja luvan hankkiminen helppoa. Tällä voi olla merkittäväkin 

vaikutus yksittäisillä vesialueilla, jotka ovat pirstaleisia ja osakaskuntien rajat sijaitsevat hankalasti 

esimerkiksi hyvillä kalapaikoilla, mikä voi pakottaa hankkimaan useita päällekkäisiä lupia. 
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Miten haluaisit mieluiten saada tietoa ja viestintää 

kalastuskohteista ja yhtenäislupa-alueista? 
 

Ylivoimaisesti halutuimmaksi viestintäkanavaksi mainitaan (ehkä hieman yllättäen) sähköposti. 

Tämän jälkeen halutuin kanava ovat verkkosivut, mieluiten keskitetystä paikasta (esimerkiksi 

eraluvat.fi -sivustolta). Se, että suurin osa vastaajista haluaa tietoa sähköpostiin, kertoo siitä, että 

yhtenäislupajärjestelmästä tulisi kehittää aktiivinen ja elävä yhteisö, joka viestisi myös 

ajankohtaisista yhtenäislupateemoista suoraan kalastuksen harrastajille. Aktiivinen viestintä lisäisi 

myös kalastuskertojen määrää, eli yhtenäislupamarkkinan kasvattaminen (=lisää tuloja 

osakaskunnille) edellyttää myös aktiivista viestintää ja sisältömarkkinointia. 

 

Mitä ajatuksia sinulla herää mallista, jossa 

yhtenäisluvan yksikön voisi käyttää mihin tahansa 

kalastusmuotoon? Esimerkiksi silloin kuin ei 

uistele voisi samalla yksikkömäärällä pitää syksyllä 

muikkuverkkoja tai kalastaa ootto-onkien. 
 

Yhtenäisluvan kalastuslajien yksikköjousto saa pääasiassa positiivisen vastaanoton (arviolta puolet 

vastaajista pitää ajatusta hyvänä). Yksikköjouston lupajyvityksiin erityisesti verkkokalastukseen sekä 

valvontaa liittyy kuitenkin myös varteenotettavaa kritiikkiä.  

Nykyinen lupajärjestelmän epämääräisyys (=vaikea hahmottaa, mitä milläkin luvalla saa tehdä ja 

mistä luvan saa) muodostaa varsin merkittävän harrastamisen esteen ja lienee aiheuttanut jopa 

harrastuksesta luopumista. Kalastuslajien yksikköjousto voisi olla yksi mahdollisesti merkittäväkin 

työkalu vapaa-ajankalastuksen kokonaisuudistuksessa.  

 

Yllä olevaan kysymykseen liittyen (liittyy 

kysymykseen: ”Valitse kannaltasi toimivin 

lupatyyppi (valitse vain yksi) ja sille sopiva hinta 

yhtenäislupa-aluetta kohti”) Valitse alla olevista, 

jos yllä olevat vaihtoehdot eivät ole sopivia: jokin 

muu kesto ja hinnoittelutapa, mikä 
 

Muina kestoina/ hinnoittelutapoina esitettiin useimmin vuosilupa tai jako talvikausilupaan ja 

avovesikausilupaan. Toivottiin myös lupapaketteja, ikään kuin julkisen liikenteen sarjalippuja joista 

voisi ”leimata” itselleen kalastuskertoja silloin kun itselle sopii. Tämä toimisi esimerkiksi EasyPark –



Yhtenäisluvat kuntoon –kyselyn avovastausten analyysi - Mediatum Oy 6 

pysäköintisovelluksen tapaan eli voisi merkitä itsensä ”kalaan sieltä pois” ja luvan käyttö tapahtuisi 

tämän mittauksen perusteella. 

 

Mitä muita ajatuksia sinulla mahdollisesti herää 

yhtenäisluvan hinnoittelusta (kesto, hinta tms.)? 
 

Keskeisin ajatuksia herättävä teema on hinta: se, ettei hinta saa muodostua liian korkeaksi ja 

toisaalta että hinta olisi oikeudenmukainen suhteessa kalastoon, kalastusoikeudenhaltijan 

panostuksiin kalakannan hoitoon, kalastuksen määrään sekä kalastusmuotoon. Yleisajatus on 

kuitenkin se, että luvan tuotehahmon (miten lupa toimii ja millä hinnalla) tulee olla mahdollisimman 

yksinkertainen. 

 

Mikä olisi mielestäsi sopiva yhtenäislupa-alueen 

koko (valitse tärkein)? Pyydämme perustelemaan. 
 

Perusteluissa korostuu ennen muuta selkeys: eli mahdollisimman suuri yhtenäinen lupa-alue 

tarkoittaa selkeyttä, koska epävarmuus luvan rajoista poistuu. Tämä taas lisää harrastuksen 

mielekkyyttä ja miellyttävyyttä merkittävästikin. Tässä yhteydessä tuli esille myös se, että 

kalastukseen olennaisesti liittyvä vapauden tunne lisääntyy yhtenäisluvan mahdollistaman 

suuremman liikkuvuuden myötä. Suuri yhtenäislupa-alueen koko voi olla merkittävä draiveri 

kalastusharrastuksen kasvulle, koska se tuo merkittävän lisäarvon sekä poistaa useita merkittäviä 

harrastusta jarruttavia haittatekijöitä (pirstaleisuus, epäselvyys, hankaluus, epämääräisyys, kalleus 

yms.). 

 

Vaikuttavatko mahdollisesti jotkut muut seikat 

halukkuuteesi kalastaa jollakin tietyllä 

yhtenäislupa-alueella, mitkä? (Liittyy täydentävänä 

kysymykseen ”Mitkä seikat vaikuttavat 

halukkuuteesi ostaa yhtenäislupa tietyltä alueelta 

(voit valita kolme tärkeintä)?” 
 

Tähän täydentävään kysymykseen tulleet vastaukset tyhjentyvät pääasiassa sitä edeltävän 

strukturoidun kysymyksen vastausvaihtoehtoihin. Jonkin verran yhtenäislupia tulisivat vastausten 

perusteella hankkimaan esimerkiksi retkeilijät, jotka voisivat helpommin kalastaa reitillään olevissa 

vesistöissä. Erämaisille ja hankalasti saavutettavillekin vesistöille on oma ”asiakaskuntansa”, jonka 

koko tosin ei ole kovin suuri. 
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Kerro yhtenäislupa-alueiden merkityksestä 

kalastusharrastuksellesi? 
 

Vastaajat pitävät yhtenäislupia pääasiassa varsin merkittävänä asiana omalle 

kalastusharrastukselleen. Suurin yhtenäislupien hyöty on luvituksen helpottuminen (mikä myös lisää 

harrastuksen houkuttelevuutta) ja sitä kautta kalastajien liikkuvuuden lisääntyminen. Kalastamisen 

määrän lisääntymistä ei mainita kovin usein. Pieni mutta kuitenkin merkittävän kokoinen 

vähemmistö ei näe yhtenäisluvilla juurikaan merkitystä kalastusharrastukselleen (kalastavat 

pääasiassa paikallisesti). 

 

Mikä on parasta yhtenäisluvissa? 
 

Ylivoimaisesti paras piirre yhtenäisluvissa on niiden helppous eli ”kalastustuotteen asiakaskokemus” 

paranee yhtenäislupien myötä merkittävästi. 

 

Mikä harmittaa yhtenäisluvissa? 

 

Suurin osa yhtenäislupien epäkohdista liittyy viestintään: tiedot saatavuudesta, kattavuudesta ja 

rajoista ovat ilmeisen usein puutteellisia. Toisena merkittävänä yhtenäislupien käyttöä 

hankaloittavana syyryhmänä ovat erilaiset asenteelliset tekijät kuten paikallisten asukkaiden 

suhtautuminen, epäilys ryöstökalastuksesta sekä kalastajien mahdollinen liiallinen keskittyminen 

tietyille alueille sekä kalastuspaikkojen roskaantuminen. 

 

Miten kehittäisit yhtenäislupajärjestelmää? 
 

Suurin kehittämistarve kohdistuu vastaajien mielestä yhtenäislupien markkinointiin, viestintään sekä 

helppoon lupien hankintaan. Ratkaisuksi näihin ehdotetaan mobiilisovellusta sekä keskitettyä 

verkkopalvelua. Ajankohtaisin yhtenäislupien kehittämiskohde onkin siis viestintä ja ostamisen 

helppous (eikä esimerkiksi hinnoittelu, määrä tai kattavuus). Kalastuksen harrastajat kokevat 

yhtenäisluvista tiedonsaannin ja niiden ostamisen usein tällä hetkellä hyvinkin hankalana. 

 

Ehdotuksesi kalatalousalueille vapaa-

ajankalastuksen edistämiseksi? 
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Kalatalousalueilta toivotaan aktiivista ja monipuolista otetta vapaa-ajankalastuksen esteiden 

poistamiseksi. Toisaalta halutaan, että varmistetaan kestävä kalastus mm. riittävän valvonnan avulla. 

Tärkeimpänä yksittäisenä toiveena on kuitenkin yhtenäislupa-alueiden lisääminen aktiivisin ja 

määrätietoisin toimin, mahdollisesti jopa osakaskuntia velvoittavasti (jos mahdollista). Ylipäätään 

tarvitaan siis vapaa-ajankalastustuotteen asiakaskokemuksen voimakasta kehittämistä, jossa työssä 

on vielä runsaasti potentiaalia. 

 


