KUULUTUS
VARELY 839/5718/2020
22.5.2020

Kalastuslain 18 §:n mukainen lupa kalastusmatkailutilaisuuksien järjestämiseen
Asia
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousyksikkö on antanut Midnight Sun Fishing Adventures Oy:lle 22.5.2020 kalastuslain
18 §:n nojalla luvan järjestää kalastusmatkailutilaisuuksia, joihin osallistuu enintään kuusi kalastajaa kerrallaan ja joissa harjoitetaan kalastuslain 7 §:ssä tarkoitettua onkimista, pilkkimistä tai viehekalastusta.
Nähtävänäpito
Kuulutus ja päätös ovat yleisesti nähtävänä ELY-keskuksen verkkosivuilla
www.ely-keskus.fi -> Varsinais-Suomi ->Ajankohtaista -> Kuulutukset
29.6.2020 asti.
Tämä kuulutus on julkaistu ELY-keskuksen verkkosivuilla 22.5.2020. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.
Muutoksenhaku
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.
Valitusaika päättyy 29.6.2020 klo 16.15
Lisätietoja
Kalastusmestari Vesa Vanninen puh. 0295 029 095 tai sähköpostitse vesa.vanninen@ely-keskus.fi
Liitteet
Päätösjäljennös liitteineen.
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PÄÄTÖS
LUPA KALASTUSMATKAILUTILAISUUKSIEN
JÄRJESTÄMISEEN
22.5.2020

839/5718-2020

HAKIJA

Carsonic Tmi
Saku Laaksonen
Myllykaari 23 a
38700 Kankaanpää

HAKEMUS

Carsonic Tmi on 12.5.2020 Varsinais-Suomen ELY-keskukseen
saapuneella hakemuksellaan anonut lupaa järjestää kalastusmatkailutilaisuuksia, joihin osallistuu enintään kuusi kalastajaa kerrallaan ja joissa harjoitetaan kalastuslain 7 §:ssä tarkoitettua onkimista, pilkkimistä tai viehekalastusta.
Lupaa haetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelujen toimialueelle ajalle 1.6.2020 – 1.6.2025

VÄLITOIMENPITEET

ELY-keskus on vuosittain pyytänyt toimialueensa kalastusalueilta
kalastuslain (379/2015) 18 §:ssä tarkoitetun lausunnon liittyen lupiin mahdollisesti asetettaviin alueellisiin kalastusrajoituksiin ja päiväkohtaisiin saaliskiintiöihin vaikuttavista seikoista.
Lausunnoissa on pääsääntöisesti esitetty vesialueita, joissa kalastusoppaiden toimintaa tulisi rajoittaa. Lisäksi on esitetty saaliskiintiöitä sekä erilaisia oppaalle annettavia velvollisuuksia.

PÄÄTÖS

Varsinais-Suomen ELY-keskus myöntää hakijalle, Carsonic Tmi,
luvan järjestää kalastusmatkailutilaisuuksia, joihin osallistuu enintään kuusi kalastajaa kerrallaan ja joissa harjoitetaan kalastuslain
7 §:ssä tarkoitettua onkimista, pilkkimistä tai viehekalastusta. Lupa
on voimassa 1.6.2020 – 31.5.2025 ja se koskee Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, EteläPohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntia.
Kalastuslain 124 §:n perusteella ELY-keskus määrää, että päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

LUPAEHDOT
1. Luvan saaja ei saa siirtää tätä lupaa toiselle.
2. Lupa koskee Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan
ja Keski-Pohjanmaan maakuntia lukuun ottamatta vaelluskala-

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS, Kalatalouspalvelut
www.ely-keskus.fi
Aluetoimistot:
PL 236
20101 TURKU
Puh. 029 502 2500

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
PL 1041
45101 KOUVOLA
Puh. 029 502 9000

PL 36
00521 HELSINKI
Puh. 029 502 1000

Y-tunnus 2296962-1
PL 131
65101 VAASA
Puh. 029 502 8500

2/3

vesistöjen koski- ja virta-alueita sekä niitä vesialueita, joilla kalastaminen tai liikkuminen on muun säännöksen nojalla kielletty. Luvan saajan velvollisuus on ottaa näistä alueista selvää
ja noudattaa niihin liittyviä rajoituksia.
3. Luvan saajan tulee noudattaa toiminnassaan voimassa olevaa
kalastuslainsäädäntöä ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja
määräyksiä. Luvan saajan velvollisuus on ottaa näistä säännöksistä ja määräyksistä selvää ja noudattaa niitä.
4. Lupa on pidettävä toimintaa harjoitettaessa mukana, ja pyydettäessä esitettävä kalastuksenvalvontaa suorittavalle henkilölle.
5. Luvanhaltijan tulee kalenterivuosittain huolehtia kalastuslain
(379/2015) 18 §:n 4 momentin mukaisen 100 euron suuruisen
kalastonhoitomaksun suorittamisesta.
Maksu ei korvaa kalastusmatkailutilaisuuksiin osallistuvien henkilökohtaisia lakisääteisiä maksuja.
6. Luvanhaltijan on vuosittain tammikuun loppuun mennessä raportoitava ELY-keskukselle tämän luvan nojalla tehtyjen edellisen vuoden kalastusmatkojen lukumäärä kalatalousalueittain
sekä kalastusmatkoille osallistuneiden asiakkaiden lukumäärä.
Kalatalousalueiden rajat käyvät ilmi karttapalvelusta:
https://hkp.maanmittauslaitos.fi/hkp/published/fi/195220561d07-4841-b9f0-4398367311dd.
7. Tämä lupa voidaan peruuttaa, jos luvanhaltija olennaisesti rikkoo asetettuja ehtoja.
PERUSTELUT

Kalastuslain 18 §:n mukaan ELY-keskus voi kalastusmatkailun toimintaedellytysten turvaamiseksi myöntää koko toimialuettaan tai sen
osaa koskevan luvan järjestää kalastusmatkailutilaisuuksia, joihin
osallistuu enintään kuusi kalastajaa kerrallaan ja joissa harjoitetaan
kalastuslain 7 §:ssä tarkoitettua onkimista, pilkkimistä tai viehekalastusta. Lupa voidaan myöntää, jos kalakantojen kestävä hyödyntäminen tämän sallii.
ELY-keskus katsoo, että luvan myöntämisedellytykset täyttyvät. Kannattava opastoiminta edellyttää riittävän laajoja vesialueita ja mahdollisuuksia liikkua pyyntialueelta toiselle. Vesien omistus on erittäin pirstaloitunutta, mikä osaltaan vaikeuttaa olennaisesti riittävien lupa-alueiden saantia kalastusopastoimintaan.
Kalastusoppaiden raportoinnin avulla voidaan arvioida kalastuslain
18 §:n mukaisen kalastuksen aiheuttamaa rasitusta. Kalastusoppaiden vuotuisen raportoinnin ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitok-
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sen vuodelta 2014 peräisin olevan julkaisun perusteella kalastusopastoiminnasta johtuva kalastuspaine on toistaiseksi ollut hyvin vähäistä.
ELY-keskus katsoo, että noudattamalla annettuja lupaehtoja sekä
voimassa olevaa lainsäädäntöä turvataan kalastusoppaiden toimintaedellytykset ja vältetään aiheuttamasta ylimääräistä haittaa vesialueen ja rannan omistajille ja muille tahoille.
Lupa myönnetään viideksi vuodeksi, koska kalastusopastoiminnan
kehittämisen ja jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että lupa on voimassa riittävän pitkään.
Päätös on luonteeltaan sellainen, että se on kalastuslain (379/2015)
124 §:n mukaan pantava täytäntöön heti, lainvoimaa vailla olevana.
ELY-keskus katsoo, että muutoin ammatin harjoittaminen vaarantuu
kohtuuttomasti.
OIKEUSOHJEET

Kalastuslaki (379/2015)

7 §, 18 §, 124 §

Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Valtioneuvoston asetus (1372/2018) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020.
PÄÄTÖKSEN
KÄSITTELYMAKSU

Käsittelymaksu on 110 euroa (VNa 1372/2018). ELY-keskus laskuttaa käsittelymaksun erikseen.

MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Turun hallintooikeuteen, ja maksuun oikaisua ELY-keskukselta. Valitusosoitus ja
oikaisuvaatimusosoitus ovat liitteenä.
LISÄTIEDOT

Lisätietoja antaa tarvittaessa kalastusmestari Vesa Vanninen
(puh.040-7171298, sähköposti vesa.vanninen(at)ely-keskus.fi)

Kalastusmestari
LIITTEET

Kartta maakunnista
Valitusosoitus
Oikaisuvaatimusosoitus

TIEDOKSI

Metsähallitus

Vesa Vanninen

Liite ELY -keskuksen päätökseen

VALITUSOSOITUS
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta
valittamalla kirjallisesti Turun 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 Turun 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 Turun hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin
välityksellä, postitse maksettuna postilähetyksenä, telekopiona tai sähköpostina. Valituksen voi tehdä
myös
hallintoja
erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa
osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .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 virkaajan päättymiseen.
Käsittelymaksu
Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa Oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) mukainen
oikeudenkäyntimaksu 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä
muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta.
Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Turun hallinto-oikeus
Postiosoite
PL 32
20101 TURKU

Käyntiosoite
Sairashuoneenkatu 2-4
20100 Turku

puhelin: 029 56 42400
faksi: 029 56 42414
sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

OIKAISUVAATIMUSOSOITUS
Maksuvelvollinen, joka katsoo, että valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuosina
2019 ja 2020 annetun valtioneuvoston asetuksen (1372/2018) 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 virkaajan 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

Ympäristökarttapalvelu Karpalo
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