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Lapuanjoen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksyminen

Hakemus
Lapuanjoen kalatalousalue vahvisti yleiskokouksessaan 29.12.2021 hallituksen 
esityksen alueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi. Yleiskokouksen päätöksestä ei tehty 
oikaisuvaatimuksia. Yleiskokouksen päätös on saanut lainvoiman. Kalatalousalue 
lähetti suunnitelman Varsinais-Suomen ELY-keskukselle hyväksyttäväksi 11.2.2022. 

Välitoimenpiteet
Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut vireille tulleen ehdotuksen käyttö- ja 
hoitosuunnitelmaksi tiedoksi ja varasi samalla hallintolain 41 §:n mukaisesti 
vaikuttamismahdollisuuden myös muille kuin asianosaisille hallintolain 62 §:n 
mukaisena yleistiedoksiantona verkkosivullaan ajalla 18.3.2022 – 9.5.2022. 

Kuortaneen kalastusseura ry antoi 8.5.2022 asiasta lausunnon, jossa esitetään 
käyttö- ja hoitosuunnitelmaan seuraavaa:

Lausunto, muistutus ja mielipide Lapuanjoen kalatalousalueen kokouksen 29.12.2022 
§ 6 käyttö- ja hoitosuunnitelma kohta Kuortaneen järven osalta.

Kuortaneen Kalastusseura ry kokouksessaan 05.05.2022 §10 päätti ottaa kantaa 
Lapuanjoen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaan Kuortaneen järven 
osalta. Kuortaneen Kalastusseura ry on jo vuodesta 1957 alkaen vuokrannut 
Kuortaneen kalastuskunnan omistamat vesialueet.

28.12.2022 päivään asti Kuortaneen Kalastusseura ry ja Kuortaneen kalastuskunta 
ovat toimineet Kuortaneella sijaitsevien vesialueiden hoidossa ja kehittämisessä 
hyvässä yhteishengessä.

Kuortaneen kalastuskunnan hoitokunnan kokouksessaan esityksessään 28.12.2022 
tuomassaan mielipiteessä:

Kuortaneen kalastuskunta muistuttaa, että yhteisaluelain mukaisia kalatalousalueen 
osakkaita ovat vesialueiden vuokralaisten sijaan vesialueen omistajat, jotka viime 
kädessä päättävät omistajan ominaisuudessa miten heidän vesistöjä ja niiden 
kalakantoja tulee hoitaa.

Ylläoleva mielipide ja jäljempänä oleva käyttö- ja hoitosuunnitelma Kuortaneen järven 
kalastamisen ahven, kuha ja hauki ala- ja ylämitat poikkeavat Kuortaneen 
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Kalastusseuran yleisen kokouksen ehdotuksesta että ylämitat olisivat suosituksia 
eivätkä määräyksiä.

Kuortaneen kalastuskunnan väkisin ajamien ja hyvän hallintotavan vastaiset 
toimenpiteet eivät tule tulevaisuudessa johtamaan hyvään yhteistyöhön valvonnassa, 
eikä rakenteiden ylläpidossa jotka Kuortaneen Kalastusseura ry on rakentanut ja 
ylläpitänyt omilla varoillaan.

Samoin kaikki informaatio on tapahtunut maastossa ja omilla kotisivuillaan 
Kuortaneen kalastusseuran toimesta.

Lisäksi vaarana tulee olemaan että pitkäaikaiset Kuortaneen Kalastusseura ry:n 
aktiiviset talkoolaiset kaikkoavat kalastusseuran toiminnasta joka tulisi tulevaisuutta 
ajatellen olemaan erittäin suuri vahinko sillä aktiivisien vapaaehtoisien talkoolaisten 
määrä on jo nyt voimakkaassa laskussa.

Kuortaneen Kalastusseura ry johtokunta totesi myös kokouksessaan 05.05.2022 ettei 
se voi tämän hetkisen tilanteen johdosta järjestää kalastuskilpailuja eikä se tule 
myöntämään ulkopuolisille kalastuskilpailujen järjestämislupaa.

Jäljempänä Kuortaneen Kalastusseura ry:n

1. esittämä käyttö- ja hoitosuunnitelma Kuortaneenjärven osalta sekä

Kuortaneen kalastuskunnan hoitokunnan

2. esittämä käyttö- ja hoitosuunnitelma Kuortaneenjärven osalta

Kuortaneen Kalastusseura ry esittää toivomuksen Varsinais-Suomen ELY-
keskukselle että se päätöksessään palauttaisi kalojen ylämitat suositus pohjaisiksi 
kuten Kuortaneen Kalastusseura ry oli ehdottanut ja kumoaisi määräyspohjaisen 
Kuortaneen kalastuskunnan hoitokunnan ehdotuksen.

1. Kuortaneen Kalastusseura ry ehdotus käyttö- ja hoitosuunnitelmaan 
hallinoimallaan vesialueella Kuortaneenjärvi.

LAPUANJOEN KALATALOUSALUEEN KOKOUKSEEN 29.12.2021 § 6

3.2.2.5 Yhteistyö (5)

Tavoitteeksi asetetaan, että yhteistyötä tehdään erityisesti valvonnassa.

3.2.2.6 Rakenteet (6)

Tavoitteena on, että veneenlaskuluiskat pidetään edelleen hyvässä kunnossa, niiden 
sijainnit ovat saatavilla internetissä ja veneenlaskuluiskien läheisyydessä olevilla 
ilmoitustauluilla on ajankohtaiset tiedot tarvittavista luvista ja mahdollisista 
rajoituksista.

3.3 TOIMENPITEET KALAKANTOJEN HOITAMlSEKSI JA KALASTUKSEN 
KEHITTÄMISEKSI

3.3.1 Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi
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Petokalakannan turvaamiseksi ja vahvistamiseksi ehdotetaan, että pitkäsiimakalastus 
on edelleen kiellettyä kalastusseuran vesialueilla ja verkon solmuvälirajoitukset sekä 
verkko- ja koukkumäärät ruokakuntaa kohden pidetään entisellään. 
Solmuvälirajoitukset pidetään ennallaan (55 mm). Kuhan alamittana käytetään 
kalastusasetuksen mukaista 42 cm ja vapaaehtoisena ylämittana suositellaan 
käytettävän kuhalla 70 cm, hauella 90 cm ja ahvenella 30 cm. Tarvittaessa otetaan 
uudelleen käyttöön kalastusseuran aiemmin rauhoittamat kuhan kutualueet 
(Urheiluopiston lahti), kuhan talvehtimisalueiden rauhoitus sekä hauen kutualueiden 
rauhoittaminen kaikelta kalastukselta.

3.3.2 Suunnitelma kunnostustoimenpiteistä

Kalojen elinkierron kannalta tärkeitä alueita kunnostetaan tarpeen mukaan. 
Kunnostustoimenpiteitä tehdään mahdollisesti ilmenevien tarpeiden mukaisesti.

3.3.3 Suunnitelma istutuksista

Jokiravun palauttamisistutukset suoritetaan ensisijaisesti kalastusseuran oman 
rapukasvattamon emorapukantaa käyttämällä. Taimenen siirtoistutukset tehdään 
Kaarankajokeen ja Uitonluomaan käyttäen Lapuanjoen yläosan omaa kantaa, jota 
löytyy alueilta, joihon ei ole istutettu muualta, yleensä Keski-Suomesta, tuotua 
taimenta. Jokirapujen siirtoistutuksiin tarvitaan e-keskuksen lupa.

3.3.4 Ehdotukset kalastuksen kehittämistoimenpiteiksi

Ohjataan lupia myyvät tahot käyttämään olemassa olevia sähköisiä lupapalveluja ja 
käytetään niistä saatuja tietoja. Hoitokalastusta kehitetään erityisesti kesä- ja 
talviaikaisen nuottauksen osalta ja entisestä poiketen nuottasaaliista erotellaan myös 
alamitan täyttävät kuhat pois ja palautetaan ne takaisin järveen. Kevätkutuisten 
petokalojen kutualueiden kunnostusta jatketaan. Umpeenkasvavien matalien 
alueiden vesikasvillisuuden niittoa suoritetaan niin että ne tarjoavat monimuotoisia 
suojapaikkoja kalanpoikasille ja petokaloille.

8.12. 22

3.4 SUUNNITELMA KALASTUSTA JA KALAKANTOJA KOSKEVAN SEURANNAN

JÄRJESTÄMISESTÄ

Kalakantoja seurataan velvoitetarkkailuihin perustuvilla säännöllisillä 
koeverkkokalastuksilla, jotka järjestetään siten, että ne ovat vertailukelpoisia 
keskenään. Kuhan kasvututkimuksia tehdään määräajoin. Kalastusseura suorittaa 
omatoimisesti koeravustuksia seuratakseen tuki-istutusten onnistumista. 
Saaliskehitystä seurataan kalastusseuran järjestämän hoitokalastuksen ja 
kirjanpitokalastajien saalisraportoinnilla. Erikseen määrätyt kirjanpitokalastajat sekä 
hoitokalastusta harjoittavat raportoivat vuosittaisen saaliin vesialueen vuokralaiselle, 
osakaskunnalle sekä kalatalousalueelle. Kirjanpitokalastajia hankitaan riittävä ja 
erikseen harkittava määrä vesistön koko huomioon ottaen.

2. KUORTANEEN KALASTUSKUNTA

Hoitokunta
Keskustie 52
63100 KUORTANE
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28.12.2021

MUUTOSESITYS LAPUANJOEN KALATALOUSALUEEN KOKOUKSEEN 
29.12.2021 § 6

Kuortaneen järven osalta

3.2.2.5 Yhteistyö (5)

Tavoitteeksi asetetaan, että yhteistyötä tehdään erityisesti valvonnassa.

3.2.2.6 Rakenteet (6)

Tavoitteena on, että veneenlaskuluiskat pidetään edelleen hyvässä kunnossa, niiden 
sijainnit ovat saatavilla internetissä ja veneenlaskuluiskien läheisyydessä olevilla 
ilmoitustauluilla on ajankohtaiset tiedot tarvittavista luvista ja mahdollisista 
rajoituksista.

3.3 TOIMENPITEET KALAKANTOJEN HOITAMISEKSI JA KALASTUKSEN 
KEHITTÄMISEKSI

3.3.1 Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi

Petokalakannan turvaamiseksi ja vahvistamiseksi ehdotetaan, että pitkäsiimakalastus 
on edelleen kiellettyä kalastusseuran vesialueilla ja verkon solmuvälirajoitukset sekä 
verkko- ja koukkumäärät ruokakuntaa kohden pidetään entisellään. 
Solmuvälirajoituksia muutetaan suuremmaksi, jos saaliiksi tulee säännöllisesti 
alamitan alittavia kaloja tai tavoitteet saaliskoosta eivät toteudu ja solmuvälin noston 
voidaan arvioida edesauttavan tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi esitetään kuhalle 
uudeksi alamitaksi 45 cm ja ylämitaksi 70 cm, samoin hauelle alamitaksi 45 cm ja 
ylämitaksi 90 cm ja ahvenelle ylämitaksi 30 cm. Tarvittaessa otetaan uudelleen 
käyttöön kalastusseuran aiemmin rauhoittamat kuhan kutualueet (Urheiluopiston 
lahti), kuhan talvehtimisalueiden rauhoitus sekä hauen kutualueiden rauhoittaminen 
kaikelta kalastukselta. Rauhoitukset koskisivat myös kiinteiden pyydysten lisäksi 
myös viehekalastusta. Viehekalastukselle voidaan asettaa kuhan osalta 
päiväkohtainen saaliskiintiö.

3.3.2 Suunnitelma kunnostustoimenpiteistä

Kalojen elinkierron kannalta tärkeitä alueita kunnostetaan tarpeen mukaan.

3.3.3 Suunnitelma istutuksista

Jokiravun palauttamisistutukset suoritetaan ensisijaisesti kalastusseuran oman 
rapukasvattamon emorapukantaa käyttämällä. Taimenen siirtoistutukset tehdään 
Kaarankajokeen ja Uitonluomaan käyttäen Lapuanjoen yläosan omaa kantaa, jota 
löytyy alueilta, joihon ei ole istutettu muualta, yleensä Keski-Suomesta, tuotua 
taimenta.

3.3.4 Ehdotukset kalastuksen kehittämistoimenpiteiksi
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Ohjataan lupia myyvät tahot käyttämään olemassa olevia sähköisiä Iupapalveluja ja 
käytetään niistä saatuja tietoja. Hoitokalastusta kehitetään erityisesti kesä- ja 
talviaikaisen nuottauksen osalta ja entisestä poiketen nuottasaaliista erotellaan myös 
alamitan täyttävät kuhat pois ja palautetaan ne takaisin järveen. Kevätkutuisten 
petokalojen kutualueiden kunnostusta jatketaan. Umpeenkasvavien matalien 
alueiden vesikasvillisuuden niittoa suoritetaan niin että ne tarjoavat monimuotoisia 
suojapaikkoja kalanpoikasille ja petokaloille.

3.4 SUUNNITELMA KALASTUSTA JA KALAKANTOJA KOSKEVAN SEURANNAN 
JÄRJESTÄMISESTÄ

Kalakantoja seurataan velvoitetarkkailuihin perustuvilla säännöllisillä 
koeverkkokalastuksilla, jotka järjestetään siten, että ne ovat vertailukelpoisia 
keskenään. Kuhan kasvututkimuksia tehdään määräajoin. Kalastusseura suorittaa 
omatoimisesti koeravustuksia seuratakseen tuki-istutusten onnistumista. 
Saaliskehitystä seurataan kalastusseuran järjestämän hoitokalastuksen ja 
kirjanpitokalastajien saalisraportoinnilla. Kalastusluvan lunastaneille tehdään 
vuosittain sähköisesti saaliskysely. Seurataan Pennalanlahden ja muiden 
mahdollisten rakennettavien haukitehtaiden toimintaa laskemalla kutevien kalojen 
määriä. Erikseen määrätyt kirjanpitokalastajat sekä hoitokalastusta harjoittavat 
raportoivat vuosittaisen saaliin vesialueen vuokralaiselle, osakaskunnalle sekä 
kalatalousalueelle. Kirjanpitokalastajia hankitaan riittävä ja erikseen harkittava määrä 
vesistön koko huomioon ottaen.

Muita lausuntoja ei annettu. ELY-keskus on toimittanut annetut lausunnot 
kokonaisuudessa kalatalousalueelle.

Yhteistyöryhmäkäsittely
Etelä- ja Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueellinen kalatalouden yhteistyöryhmä 
käsitteli ja arvioi 6.10.2022 Lapuanjoen kalatalousalueen käyttö- ja 
hoitosuunnitelmaluonnosta. Käyttö- ja hoitosuunnitelmaluonnokset olivat nähtävillä 
myös yhteistyöryhmiä varten perustetuilla tiimeri-sivuilla. Yhteistyöryhmän 
käsittelyssä antoi Suomen Kalankasvattajaliitto kommentit. Yhteistyöryhmän 
kokouspöytäkirjamuistio on tämän päätöksen liitteenä.

Päätös
Varsinais-Suomen ELY-keskus hyväksyy Lapuanjoen kalatalousalueen 
ehdotuksen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi. 

Kalatalousalueen on turvattava alueensa kalavarojen kestävä ja monipuolinen 
käyttö sekä biologinen monimuotoisuus, ja edistettävä vapaa-ajan sekä 
kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä hyväksytyn käyttö- ja 
hoitosuunnitelmansa mukaisesti.

Käyttö- ja hoitosuunnitelma on voimassa enintään kymmenen vuotta tämän 
päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Jos uutta suunnitelmaa ei ole 
hyväksytty ennen vanhan suunnitelman voimassaolon päättymistä, vanha 
suunnitelma on voimassa, kunnes uusi suunnitelma on tullut voimaan.
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ELY-keskus hyväksyy erillisellä päätöksellä kalatalousalueen hakemuksesta käyttö- 
ja hoitosuunnitelmaluonnoksen yhteydessä esitetyt kalastuksen alueellista säätelyä 
koskevat asiat.

Perustelut
Kalastuslain (379/2015) 1 §:n mukaan kalavarojen käyttö ja hoito on järjestettävä 
ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävästi siten, että turvataan kalavarojen 
kestävä ja monipuolinen tuotto, kalakantojen luontainen elinkierto sekä kalavarojen ja 
muun vesiluonnon monimuotoisuus ja suojelu.

Kalastuslain 35 §:n mukaan kalatalousalueen on laadittava ja otettava käyttöön 
aluettaan koskeva käyttö- ja hoitosuunnitelma, jolla turvataan alueen kalavarojen 
kestävä ja monipuolinen tuotto ja käyttö sekä biologinen monimuotoisuus, ja 
edistetään vapaa-ajan sekä kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä.

Kalastuslain 26 §:n mukaan kalatalousalueen yleiskokous vahvistaa ehdotuksen 
kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi.

Kalastuslain 33 §:n mukaan alueellinen kalatalouden yhteistyöryhmä arvioi käyttö- ja 
hoitosuunnitelmia ja niissä esitettyjä käyttö- ja hoitotoimenpiteitä sekä tekee esityksiä 
eri alueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmissa sekä valtakunnallisissa kalavarojen 
hoitosuunnitelmissa esitettyjen toimenpiteiden yhteensovittamiseksi.

Käyttö- ja hoitosuunnitelman sisältövaatimuksista säädetään kalastuslain 36 §:ssä.

Kalastuslain 37 §:n mukaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyy käyttö- 
ja hoitosuunnitelman, jos se on kalastuslaissa säädettyjen vaatimusten mukainen, 
yhteensopiva valtakunnallisten kalavarojen hoitosuunnitelmien kanssa eikä vaikeuta 
niiden toteuttamista, on yhteensopiva muiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien kanssa ja 
käsitelty alueellisessa kalatalouden yhteistyöryhmässä.

Varsinais-Suomen ELY-keskus katsoo, että Lapuanjoen kalatalousalueen käyttö- ja 
hoitosuunnitelmaehdotus on kalastuslain 36 §:n sisältövaatimusten mukainen. 
Annetut lausunnot, muistutukset sekä yhteistyöryhmän näkemykset on otettu 
huomioon asiaa kokonaisuutena harkittaessa. 

Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa Kuortaneen Kalastusseura ry:n lausuntoon, 
että lausunto on lähetetty tiedoksi Lapuanjoen kalatalousalueelle. Tässä päätöksessä 
ELY-keskus suosittelee, että Lapuanjoen kalatalousalue ottaa huomioon Etelä- ja 
Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueellisen yhteistyöryhmän sekä Kuortaneen 
kalastusseuran ry:n ja Suomen Kalankasvattajaliiton esittämät näkemykset soveltuvin 
osin jatkosuunnittelussaan.

Tätä päätöstä tehtäessä maa- ja metsätalousministeriön vahvistamia valtakunnallisia 
kalavarojen hoitosuunnitelmia on 8 kappaletta, joista kalatalousalueen näkökulmasta 
merkityksellisiä ovat:

Kansallinen lohi- ja meritaimenstrategia 2020 Itämeren alueelle

Kansallinen kalatiestrategia
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Kansallinen rapustrategia 2019–2022

Nämä on lain edellyttämällä tavalla otettu huomioon suunnitelmaluonnoksessa.

Suunnitelmassa on myös otettu huomioon kalakantojen käytölle ja hoidolle muun 
lainsäädännön perusteella asetetut vaatimukset sekä sellaiset muut kalavarojen 
käyttö- ja hoitosuunnitelmat, joiden toteuttamiseen suunnitelmalla voi olla vaikutuksia.

Kalastuslain 38 §:n mukaan käyttö- ja hoitosuunnitelma on voimassa enintään 
kymmenen vuotta sen hyväksymisestä. Jos uutta suunnitelmaa ei ole hyväksytty 
ennen vanhan suunnitelman voimassaolon päättymistä, vanha suunnitelma on 
voimassa, kunnes uusi suunnitelma on tullut voimaan. Jos kalatalousalueen 
kalakantojen tila on suunnitelman voimassaoloaikana muuttunut niin oleellisesti, ettei 
suunnitelman toteuttaminen enää täytä sille asetettuja tavoitteita, on kalatalousalueen 
ryhdyttävä toimiin suunnitelman muuttamiseksi. 

Suositukset
ELY-keskus suosittelee, että Lapuanjoen kalatalousalue ottaa huomioon Etelä- ja 
Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueellisen yhteistyöryhmän sekä Kuortaneen 
kalastusseura ry:n ja Suomen Kalankasvattajaliiton esittämät näkemykset soveltuvin 
osin jatkosuunnittelussaan.

Sovelletut oikeusohjeet
Kalastuslaki (379/2015) 1 §, 26 §, 33 §, 35 § - 38 §, 40 § ja 124 §
Hallintolaki (434/2003) 41 § ja 62 §
Valtion maksuperustelaki (150/1992) 6 §
Valtioneuvoston asetus (1259/2021) ELY-keskusten maksullisista suoritteista 2 §

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa siihen tyytymätön asianosainen hakea kalastuslain 124 § 
nojalla valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on päätöksen 
liitteenä.

Valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun ELY-keskusten maksullisista 
suoritteista annetun VN:n asetuksen (1259/2021) mukaisesti kalastuslain nojalla tehty 
päätös on maksullinen julkisoikeudellinen suorite. Tämän päätöksen käsittelymaksun 
suuruudesta voi hakea oikaisua Varsinais-Suomen ELY-keskukselta. 
Oikaisuvaatimusosoitus on liitteenä.

Allekirjoitukset
Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä 
asianhallintajärjestelmässä. Asian esittelijä on kalastusmestari Kyösti Nousiainen ja 
asian ratkaisija on vs. yksikönpäällikkö Mikko Koivurinta.

Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.
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Lisätietoja
Kalastusmestari Kyösti Nousiainen, puhelin 0295 021 611, sähköposti 
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Liitteet
Valitusosoitus Vaasan hallinto-oikeuteen
Oikaisuvaatimusosoitus päätöksen maksusta
Etelä- ja Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan kalatalouden yhteistyöryhmän kokouksen 
6.10.2022 pöytäkirjamuistio.

Tiedoksi
Etelä- ja Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan kalatalouden yhteistyöryhmän jäsenet
Kuortaneen kalastusseura ry
Kalankasvattajaliitto
Kauhavan kaupunki
Lapuan kaupunki
Kuortaneen kunta
Seinäjoen kaupunki
Alavuden kaupunki
Töysän kunta

MAKSU 70 € (Vna 1259/2021, veloitus 1 tuntia, á 70,00 euroa/tunti)
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Liite ELY -keskuksen päätökseen

VALITUSOSOITUS

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta 
valittamalla kirjallisesti Vaasan hallinto-oikeuteen.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun 
ottamatta.

Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:
- Jos päätös on luovutettu asianomaiselle, asianomaisen asiamiehelle tai lähetille, tiedoksisaantipäivä 

ilmenee päätöksessä olevasta leimasta.
- Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee 

saantitodistuksesta.
- Jos päätös on annettu tiedoksi todisteellisesti sähköisenä, tiedoksisaantipäivä on se, jolloin päätös 

on noudettu asianosaisen tai tämän edustajan toimesta viranomaisen osoittamalta palvelimelta, 
tietokannasta tai muusta tiedostosta. 

- Jos päätös on lähetetty postitse tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä 
päivänä postituspäivästä, jollei muuta ilmene.

- Tavallisena sähköisenä tiedoksiantona annettu päätös katsotaan saadun tiedoksi kolmantena 
päivänä sähköisen viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 

- Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle 
(sijaistiedoksianto) katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä 
tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä.

- Jos päätös tai kuulutus sen nähtävänä pitämisestä on julkaistu virallisessa lehdessä tai julkisella 
kuulutuksella ilmoitustaululla, katsotaan tiedoksisaannin tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä 
päivästä, jolloin kuulutus virallisessa lehdessä on julkaistu tai kuulutus pantu ilmoitustaululle.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä 

perusteella muutoksia vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen 
laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Asioitaessa sähköisesti, 
allekirjoitusvaatimuksesta on säädetty erikseen. 

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:
- Valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä.
- Tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. 
- Asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja. 
- Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 

viranomaiselle.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmän voi toimittaa Vaasan hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin 
välityksellä, postitse maksettuna postilähetyksenä, telekopiona tai sähköpostina. Valituskirjelmän 
lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Valituksen on saavuttava viranomaiselle virka-aikana 
ennen 30 päivän valitusajan päättymistä, jotta valitus voidaan tutkia. Jos valitusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu 
kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän virka-ajan päättymiseen.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Käsittelymaksu
Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään tuomioistuinmaksulain (1122/2021) nojalla 
oikeudenkäyntimaksu. Maksun suuruus on 270 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty 
tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Vaasan hallinto-oikeus
Postiosoite Käyntiosoite puhelin: 029 56 42611
PL 204 Korsholmanpuistikko 43 faksi: 029 56 42760
65101 VAASA  65101 VAASA sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

mailto:vaasa.hao@oikeus.fi
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OIKAISUVAATIMUSOSOITUS

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen 
maksullisista suoritteista vuonna 2022 annetun valtioneuvoston asetuksen (1259/2021) 
perusteella määrätyn maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua. 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti.

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja allekirjoittaminen

Oikaisuvaatimus, joka osoitetaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukseen, on ilmoitettava seuraavat asiat:
- vaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta
- päätös/lasku, johon oikaisua haetaan, miltä kohdin päätökseen/laskuun haetaan muutosta, mitä 
muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan 
toimittaa.

Jos vaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
oikaisuvaatimuskirjelmä.

Oikaisuvaatimuskirjelmän liitteet

Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä
- oikaisunalainen päätös, lasku tai muu asiakirja, johon maksun periminen perustuu, 
alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja

Aika oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä (päätöksen tai 
laskun tekopäivästä). 

Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen

Oikaisuvaatimuskirjelmän voi toimittaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukseen henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä taikka 
asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Postittaminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Oikaisuvaatimuksen 
on saavuttava viranomaiselle virka-aikana enne kuuden kuukauden määräajan päättymistä, jotta 
vaatimus voidaan tutkia. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, määräaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän 
virka-ajan päättymiseen.

Oikaisuvaatimukseen annettava päätös on maksuton. 

Yhteystiedot
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
postiosoite: PL 236, 20101 Turku
käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku
puhelinvaihde 0295 022 500
aukioloaika klo 8.00–16.15
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