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PÖYTÄKIRJA
LOKK4JORTTIPAHTA KALA TALOUSALUEEN PERUSTAMISKOKOUS
Aika: 24.1.2019 klo 9.00
Paikka: Sodankyhi, Hotelli Karhu
Kokouksen avaaminen

1.

Kokouksen avasi kalatalousasiantunlija Jotini Hiltunen Lapin Ely- keskuksesta. jonka vasitiulle
kuului kalatalousalueen perustamiskokouksen koolle kutsuminen.
2.

Kokouksen puhecnjohtajaii. sihteerin, kahden pöytäkii:ian tarkastajaii ja kahden iUinienlttskijan
valinta.
Kokotis valitsi tehtäviin seuraavat henkilöt:
puiheenjohtaja Markku Seppänen
sihteeri Jukka Korpivuonia
pöytäkirjan tarknstajatja ääntenlaskijat Keijo Tenhunen ja Jyrki Antti

O

O

3.

Äänestysluettelon ja osahhistujaluettelon hyväksyminen
Kalatalotisalueen kokouksen äänioiketitetut jäsenet ja järjestöt on htietelw kalastuslain 25 *:ssä.
Ely-keskus oli toimittanut vcsipinta-alojen rekisteritiedot kalastusoikeuden haltijoista. Tämän
kokouksen äänioiketitettiiksi jäseniksi todeliiin valtakirjojen perusteella seuraavat henkilöt:
Markku Seppänen. Metsäliallitus. 3 ääntä
Jyrki Auui, Kemijoki Oy; 3 ääntä
Kosti Hietala. Kalatalouden Keskusliitto ry, 1 ääni
- Jorma Kaaretkoski, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry, 1 ääni
- Keijo Tenhunen, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry. 1 ääni
Kokouksessa oli käytössä yhteensä 9 ääntä.
O

-

Muut osahhistujat:
- ]otmi Hihuneti, kalatalousasiainuntija. Lapin ELY-keskus
-

O

O

Timo Väänänen, katatalousasiantuntija, Lapin ELY-keskus
Erkki Pyhäjärvi. kaupallinen kalastaja. Lokka
Jani Äärehä, kaupallinen kalastaja, Porttipahta

Neeta Jääskö, saamenkielen tulkki
- Jukka Korpivtioma, selvitysmies
-

Äänestys—ja osahhistujaltiettelo hyväksyttiin. Muilla osahlisttijilla oli läsnäolo— ja puheniketis. mutta
ci äänestys- eikä päätöksenteko-oikeutta.
4.

Kokouksen laihhisutisja päiitösvaltaisuus
Kokocmskutsu oli julkaistti Ely-keskuksen vcrkkosivulla fjllpJIwww.ely
keskus.tifwcb/ely/kalatalousalueiden-cnsi iiimaisct-yleiskokotmksct
). Lisiksi kokouskutsu oli julkaistu ylcistiedoksiantoiia Virallisessa tehdessä 21 .1 2.2t)l 8 ja 4.1 .201 ‘)
ja Lapin Kansa •saiinialehdcssii 2.1.201 9jn Ely—keskuksen kalat;ilotispalveluja iaioavieii
toimistojen ilmoitustauluil la.
Kokous todettiin laihhiseksi- ja päätösvaltaiseksi.

5.

Kokouksen esityshistaii hyväksyminen

7
,0

Esityslista hyväksyttiin seuraavin lisäyksin: Kohta 10 (Muut asiat): kalastuksen valvojien
iiiineäminen. Kohta 7 (Kalatalousalcieen hallituksen jiisenien valinta): Sodankylän kunnan esitys
hallituksen jäseneksi.
6.

Kalatalotisaltteen jäijestäytymincn ELY-keskuksen päätöksen (13.12.2017) mukaisesti
Todettiin, että Lokka-Porttipahta kalntalousalt;cjärjestäytyy Lapin ELY-keskuksen piiiitöksen
13.12.2017 mukaisesti ja iiäin ollen edellytykset toiminnan käynnistämiselle ovat olemassa. Päätös
alueen perustamisesta ja rajoista on nähtävillä Ely-keskuksen verkkosivulla ( http://www.ely
kesktis,fl/docunients/1 0191/28087381 /Lokkn-Pontipahta.pdt/0d 1 e488 1 -6clla-444d-ah8h8f9h89lw5). Ely-keskuksen päitös on liitteessä 1.

7.

Valitaan ka)astLIsalueefl hallitukseen vähintään 7 jäsentä. Valitaan jäsenistä hallituksen
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Kokoukselle tuotiin tiedoksi, että Sodankylän kunta on kirjallisesti esittänyt knlatnlotisaluccii
kokoukselle Jani Kiemtinkia kalatalousalticen hallituksen jäseneksi.
Hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt: Jani Äärelä. Jorma Kaarretkoski, Jyrki Autti, Jani
Kiemunki. Aini Magga, Erkki Pyhäjärvi ja Markkti Seppänen. Muita kuin valittuja henkilöitä ei
hallituksen jäseniksi esitetty. Puheenjohtajaksi vuodelle 2019 valittiin Markku Seppänen ja
varapuheenjohtajaksi Jorma Kaaretkoski. Hallittiksen jäsenten erovuoroisutis ratkaisti iii arvalla.
Hallituksen erovuoroisiksi jäseniksi valittiin setiraavat jäsenet jäsenten toimikausi on suluissa):
O
Jorma Kaaretkoski. Aini Magga, Erkki Pyhäjärvi (2019)
O
Jani Äärelä, Markku Seppänen
(2019-2020)
O
Jyrki Autti, Jani Kiemunki
(2020-2021)

8.

Vai itaan kalatalousalueen edustaja altteehliseen kalatalouden yhteistyöryhmään
Edustajaksi valittiin Jukka Korpivuoma ja varahenkilöksi Markku Seppäiien.

9.

Käsitellään esitys kalatalotcsalueen sääniiöksi
Kokous käsitteli sääntöjä maIl isääntöjeil pohjalta ja teki tarvittavat muutokseL. Kokouksen
hyväksymät sää tinöt ovat liitteessä 2. Kokous esittää sääntöjä ELY-keskLiksen vahvistettavaksi.
Todettiin, että Lokka-Porttipahta kalnsiusalueen tekemä vai ittis viranomaisen päätöksestä
kalatalousalueen rajoiksi on vielä hallinto—oikeuden käsittelyssä. Mikäli hallinto—oikeus kumoaa tai
muuttaa Ehy-keskuksen päätöstä kalatalousalcicen rajoista, niin sääntöjä mtmtitetaan 1 §:n osalta
myöhemmi mi.

10. Muut asiat
Kalatahousalueemi kalastuksenvaivojiksi valtuutettiin Mika Kumptila. Jari Liimatainen. 1-leikki
Säkkineii. Jorma Kaaretkoski ja Jukka Korpivuoma.
Päätettiin avata kalatalousalueelle kotisivtit. Asiaa valmistelee Markku Seppänen ja Jukka
Korpivtioma

/
Ii. Kesktiswlu

Keskusteltiin käyttö— ja hoitosutinniwlmasta sekä tutkimuksen ja setiino
nan nykyt ilanteesia. Hallittis
valmistelee asian.

12. Kokouksen päältämineil
Puheetilolilaja päätti kokouksen kki 12.21.

Markku Seppänen
Puheenjohtaja

(

Jukka Korpivun ia
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

r
Kcijnhunen

Liitc 1:
Liite 2:

4t
Jyrki Autti

Lapin EIy.keskciksen päätös 13.12.2017 l.AP[LY 15(11 /5730 -2017
Lokka-Porttipahta kalastusalueen sätintiöt
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Lokka-Porttipahta kaPatalousalueen säinnöt
1*
Nimi, kotipaikka ja toimialuc’
Kalatalousalueen nimi on 1 okka—Poruipahta kalatalousalue, ja sen hallinnon kotipaikkana on
Sodankylän kunta. Kalatalnusalueeseen kuuluvat Lokan ja Porttipahdan tekojärvet ja näihin laskevat
veststöt Kalatalotisalueeseen kuuluvat vedet sijaitsevat Soclankyliin, Kittilän, Inarin ja Savukosken
kunnissa (liitteenä kartta). Vesistön pinta—ala on yhteensä 52587 hehtaaria.

2*
Tarkoitus ja tehuivät
Kalatalousatueen tarkoituksena on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä
yhteistoimintaa ka varojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi.
Kalatalousaltteen tehtävät ovat kalastuslaissa f37/20l 5) säädetyn mukaisesti:

1) kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittetu;
2) käyttö- ja hoitosuunnitelnmehdotuksen taadinta, hyväksytyn suunnitelman toimeenpano ja sen
vaikutusten seuranta;
3) kalavarojen käyttöön ja Ifoitoon liittyvä tiedotus;
4) kalasttikscnval vonnan jäiestftminen;

5) kalastuksen sekä kalakantojen hoitotoimenpiteiden seurantatictojen kerääniinen;
6) kalasttiksen yhtcnllislupa-alueiden muodostamisen edistäminen vapaa-ajan ja kaupallisen
kalastuksen tarpeisiin;
7) vesialueen omistajien kalatalousalueelle siirtärniit tehtävät:

8) viehcknlnstuksesta kertyneiden korvausvarojcn jako vesialueen oinistajille:
9) mttut elinkeino—, liikenne- ja ympiiristökeskuksen ttilosohjatikseen sekä kalastttslakiin perustuvat
tehtävät
3*
Kalatalouxaltieen jäsenet ja kokousedustajien valinta
Kalatalousaltteen jäseniä ovat alueen kalastiisoikeuden haltijat. Lisäksi jäseniä ovat valtakunnalliset
knln’ttisalaii järjestöt, jotka nina— ja metsätalousministet’iö vahvistaa yhdeksi (5) vuodeksi kerrallaan.
Seuraavilla kalatalousalueen jäsenillä on oikeus yhteen edustajaan yleiskokotiksessa:
1) osakaskunta, jossa on vesialtietta vähintään 50 hehtaaria;
2) osakaskutniin kututumattomien, pinta—alaltaan vähintään 50 hehtaarin kokoisten vesialueiden
omistajat;
3) sellaiset kalatalousalueeseen kuuluvien osakaskuntien tai osakaskuntiin kuulumattomien
vesialueiden omistajien yhtecnliittymät. joitten hallinnoimien vcsialuciclen yhteenlaskettu pinta—ala on
vähintään 50 hehtaaria; joessa kuitenkin vähintään 30 hehtaaria:
4) kalastustain 23 §:n 2 momemissa tarkoilettti valtakunnallinen kalastusalan järjestö, lukuun ottamatta
vapaa—ajan kalastajia edustavaa järjestöä, jolla on oikeus kahteen edustajaati.

1

EiityisJetusieisten ka isti etuuksen haltijoilla on oikeus yleiskokouksessa yhteen yhteiseen
eciustajaan

Rekisteräiclyilhi alneell isilla yhdistyksilhi. joiden aikoituksena Oli yiflpiiistön— tai luonnoiistiojeltin
edistiininen ja joiika shhntöjen mukaisella toiminta—alueella katatalotisalue Lai osa Siitii sijaitsee on
kalatalotisalueen yleiskokouksessa oikeus yhteen edustajaan. jolta on kokouksessa läsn olo—ja
1titieoikets, mutta ei äänioiketitut. Saainelaiskäa-äjillä on kalatalous;ilueen yleiskokouksessa oikeus
yhteen eclustajaan, jolla on kokouksessa läsiiiolo— ja piiheoiketis, mutta ei llinioikeutta.
Kalntalousalueen jisenet valitsevat edustajansa omien sUintöjensi tuukaisest i. Yleiskokouksessa
kokousedustajien tulee osoittaa puhe— ja liäniva Itansa pöyäkiijanotteella tai eakakiialla ja
tarpeetlisitla ki inteiskn omistamista koskevilla asiakiijoilla.
Kalatalotisalueella on oikeus kutsua yleiskokotikseen asiantunt joita, joilla on kokouksessa läsnäolo— ja
puheoikeus.

4*
Toimielimet ja vastuu
Kalutalousatueen toimielinilä ovat yleiskokous, hallitus ja toiminnanjohtaja.
Kalatalousalueen toimieliincii jäsenen ja toiinihenkilin on lioitaessaan julkista liallintotehtäviiil
noudatettava hailintolakia, kielilakin, saanien kiel ilakin sekä viranomaisten toiminnan julkisutidesta
annettua lakia. Kalatatousalueen toimielimen jiisencen ja toimiheukilLön sovelletaan
rikosoiketideilista virkavastuuta koskevia sijännäksiä silloin, kun he hoitaessaan julkista
Iiatlintotchtäväi käyttävät julkista valtaa.

5*
Yleiskokous ja koolle ktitsuminen
Kalatalousalueen yleiskokous pidettiliil vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Kokouksen kutsuu
koolle kalatalousalueen hallitus.
Y limäliuiiinen yleiskokous on pidettävä, kun kalatalousalueen yleiskokous on niin päättäiiy(_
katatalousatueen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se on taipeen kalatalousalueen yleiskokouksen.
hall ituksen tai toiminnanjohtajan päätöstä koskevan oikaisu vaatimoiksen käsittelyä varten taikka jos
viihintäiiii yksi kymmenesosa yhdistyksen iiiinioikeu(cttiista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian

käsittelyä varten vaatii.
Kirjallinen ilnioitus kalatalousalueen yleiskukouksesta on lähetettävä postin, tietoliikenncyhteyden tai
muun teknisen apuvälineen välityksellä viihintään 14 vuc)rokautta ennen kokousta jokaiselle
fihinioikeutetulle jäsenelle, jonka osoite on tiedossa. Kokouskutsu on samassa ajassa toimitettava
kaituatousviranomaiselle. Kokouskutsussa Ofl niainillava kokouksen aika ja paikka, kokouksessa
käsiteltävät asiat sekä missä ja milloin kokouksesta laadittu pöytikiija pidetään asianosaisten
nähtiivil lii.

Kalata lousalnecit yleiskokouksen tehtävät
Kalatulotisalueen yleiskokous:
1) valitsee hallituksen
vaiupulieeiijolitajaksi

sekä

yksi

hallituksen

jäsenistä

puheenjohtajaksi

ja

yksi

jäsen

2) valitsee t ilintarkastajun ja, jollei t iliniarkastajaksi valita tit intarkastustoimistoa, varat i 1 intauktistajan;

3) piättää tilinpäWksen ja vuos,keItonlLIksen vahvistamisesta .Ia vastuuvapauclen ryötitäliseslä
hallitukselle ja niuille vasttiullisilie henkilöille;

4) vahvistaa vuotmscn toililinta—
toimi n(asn on nhte man;

ja

vai inkäyttsunitelnian sekä

vuotta

piter pää aikaa koskevan

5) vahvistaa ehdotuksen käyttö— ja huitosuuiinitelmaksi;
6) vahvistaa ehdotuksen kalatalousakreen säiinnöiksi;
7)

Vahvistaa

korvainsvatojeii jakamisen vesialueen oniiistajille;

8) phil tää kalatalousalueetle palauttineiden korvaosvarojen käytöstä;
L)

päättää yleiskokouksen, hallituksen ja Ioimininaujohtajan päätöksen nikaiseinisesta.

7
Aänestysanenettcly
Kalatalousnlcieen yleiskokouksessa on kullakin vähintään 1 000 hehtaarin vesia 1 tieomakutittn
edustava 1 la edtistajaila kolme äntä, vhi tään 500 mutta alle 1 olO hehtaarin vcsialtieoinaistmLta
edustava lia eclustajatla kaksi ääntä sekä muita jäseniä eclustavilla ecluslajiiln yksi ääni.

Yksi henkilö voi samanaiknisesli toimia enintään kolmen (3) äänivaitaisen jäsenen edustajana ja
käyttää niille kuuluvaa iiänivaltaa. Pienten vesialueiden yhteenliittynihiä katsotaan tältä osin yhdessä
yhdeksi äänivakaiseksi jäseneksi.

Kalatalousalueen yleiskokouksessa asiat käsitellään esitysl istan mukaisessa järjestyksessä, jollei
kokous toisin ltti Asioiden käsittelyn pohjana on kalatalousalnneen hallituksen esitys. Kokouksessa
käsitehlävhistä asiasta on varattava tilaisutis keskustella sen jälkeen, kun asia on esitelty. Tämän jälkeen

puheenjohtajan on julistettava keskustelti päättyneeksi. Jos asiasta ollaan yhtä mieltä tai tehtyä
vastaehdottista ei ole kannatettu, asia katsotaan päätetyksi esityksen mukaisesti. Muussa tapauksessa
puheenjohtajan on todettava tehdyt ehdotukset, joita ei kannatuksen puutteessa oteta iiänestettiiviiksi ja

ehdotukset, joista on äänestettävii. Täniän jälkeen hiineti on saatetmva kokouksen hyväksyttilviiksi
äänestystapa ja. jos äänestyksiä on suoritettava useanipin, äiinestysjärjestys. sekä tehtävä
liänestyscs i tys.
Äänestys on toimitettava julkisesti. jollei joku paikalla olevista iliinioikeutetuista toisin vaadi.
Äänestyksen perusteella puheenjohtajan f)fl todettava päätökseksi tulleen sen mielipiteen. jonka
puolesta on annettu eniten ääniä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee ptiheenjohiajan mielipide.
Vaaleissa tulevat valituksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla,
Vaalit suoritetaan suljettiin lipuin.

Kalatalousalueen lial liws
Kaintalousa lueen liali i tukseen valitaan väli intään 7 jäsentä. Hallii uksen jäsenille voidaan valita
tarvittaessa henkilökohtaiset varajäsenct. Tavoitteena eii valita hallituksen jäsenet siten, että
kalatalousni ueen al ireel 1 nen edustus ei isi mahdol 1 isiinman kattava, 1 ,isäksi hiail innik.seen voittaa n vai ita
alueen siclostyhniän edtistajia. 1 lallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen jäsenistä
vai itaan vuosittain kolmannes. Kahtena ensimmäisenä vuotena lialhtus,jäsenten erovuorotsutis
ratkaistaan arvalla.
t lallitus voi valita Leskuuctestaan tarpeellisiksi katsoniiaan toimihenkilöitä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai puheenjohtajan ollessa estyneenä, vataptrhecnjohtajati kutsusta.
1 lahlitus On päittösva Itainen, kun saapuvil la on hallituksen puheenjotitaja tai vaiapuheen johtaja sekä
oloista jäsenistä vähintään puolet. Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua myös
tietol ii kennieyhtcyden kautta.

italI;tukseii kokouksissa on piclettävii pöytäkirjaa, johon rieikitäiin läsniin at ja päätöksentekoon
osallistuneet sekä tc’Iidyt päätökset.

Kalalalotisalueen hallituksen tehtvat
Kalatalousalueen hallituksen telitäviinä on:
1) yleiskokouksessa kasitelt;ivicn asioiden valmistelu ja päätösten iytäntipano
2) kayttö. ja oit suunnitelmaan kuuluvien tehtävien toimeenpano ja rapurtointi sutnmitctman
tavoitteiden toteutumisesta;
3)

Uitösten tiedoksianto:

4) kalastuksenvaleontoan liittyvien whtävicn hoidon jäijestäminen; sekä
5) toiiniiitiunjohtajaii nimittäininen ja erottaminen. Toiminnanjohtajan tehtäviä hc)itamaan voidaan
nimittää myös yhteisö tai yritys.
10 *
Toinhinnanjt)Iltajan tehtävät

Toiminnanjohtaja hoitaa kalatalotisal ueen juoksevaa hallintoa hallituksen anlamieli ohjeiden

niäiiiäystcn mukaisesti. Toiminnanjohtajahla on kalataluusalueen ninienkiijoitusoikeus.

ja

Toiniinnaiijohtaja vastaa si itä, että kaIatalousaluecn kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito
luotettaval la tavalla jätjesteuy. Toimirinmijolitajan on annettava hall iwksclle ja sen jäsene lIe tiedot,
jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.
Toirninnanjohtajahla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksessa
liahl itus päätä toisin.

II

ja

käyttöä siellä puhevaltaa, jollei

§

Pöytukirja ja tiedoksianmiot
Kalatolousaltteen yleiskokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, johon inetkitään kokouksen aika ja
paikka, läsnä olevat jäsenet, kokouksessa käsitellyt asiat, tehdyt päätökset sekä tapahtuneet
äänestykset.

Poytäkitja on puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän ahlekiioitettava sekä pöytäkirjmi tarkastajan
taikistellava ja vortistettava tarkiswsmerkinnäUä muahdollisine huonmauttiksineen, mikäli pöytäkirjaa ei
valmiiksi kirjoitettuna julki lueta kokouksen päätteeksi.
Tarkisteuu pöytäkirja pidetään asianomaisten nähtävänä kokouskutsussa nmninitussa paikassa ja
kutstissa mainiWsta päivästä lähtien vähintään 14 päivän ajan.

l2
Tf)imihenkilöt
Kalatalousalueelta voi olla kalasiuksenvalvqjia ja muita toimihenkilöitä, jotka kalatalousalueen
hallitus Ottafl toimeen ja vapauttaa tehtävistään.

13 §
‘Toiminta— ja tilikausi
Kahttalousnlueen tOiEl)inUI— ja tilikausi on knlentetvtiosi. Kalatalotisalttecii tilit ja vuosikertomus on
nnnettati UI intm’kastajaii tutkiuaviksi huhtikuun 15. piiviUiu menncssL Tilintarkastajan 0tt annettava
lausuntonsa ha II ituksetk huhtikuun 30, pi iviihi tneuiiessh.

14*

N iruen kiijoitta ninen
1(alatalotisaliteeii nitilen kirjoittaa hallituksen puheeiijohtaja tai ttiuimaiijohtaja.

l54
Piitöksen oikaisemineti ja flltItItC)kSCIlhakLt
Se, jonka oikeutta katatalousalueen yleiskokouksen tai hallituksen taikka toiminnatjohtnjnn tekenii
piHtös koskee, voit vaatia kalatalousalueen yleiskokoukselta piätöksen oikaisemista siihi perusteella.
ctUi päätös ei ole syntynyt laillisessa jiijestyksessi taikka on lain. asetuksen tai kalatatottsalueen
siliintöjen vastainen taikka poikkeaa siiti. mitä kiyttö— ja hoitosuunnitelmassa on iniiiritty.
Jottei oikaisua suoriteta, voi oikaisuvaatinntkscn tehnyt hakea linintosta valitiamalla hallinto—
oikeuteen. Oikaisuvantimukseen ja iuutitoksenhakutm sovelletaan, iniL siiti on voimassa olevassa

kalastuslaissa ja hallintolaissa sä’idetty.
16*
Siiintöjen muuttaminen
Kalatoloitsalueen säantöjil voidaan muuttaa yleiskokouksen pitökselki. Muutetut sinnöt tulee
esititili kalntalottsviranotnaisen vahvistettavaksi.

Ivfiki)i kalatalousalueen rajat muutetaan tai alue purkautuu. phittki katatalousaltteen yleiskokous,
nhiten omaisuus kiytctiin.

Muilta osin noudatetaan kalastuslakia ja sen nqialla anneutija asetuksia ja mtäuiyksii seki
yhdistyslain II, 17, 20. 22. 24 §:lli, 26 §:n 2 momenttia, 27—31 §:iUl, 35 §:n 2 momenttiaja 36 §:i.
Nitini siinnt on hyviiksvtty katatalousalueen yleiskokouksessa 24.f) 1 .2() 1
Kalatalousalueen yleiskokouksen puolesta

L
Markku Seppinen

;

/f
.

yt

ki Autt i

Jo Tenhtinen

OIKAISUVAATIM USOSOITUS
Se, jonka oikeutta kalatalousalueen yleiskokouksen tai hallituksen taikka toiminnanjohtajan 27 §:n 3
momentin nojalla tekemä päätös koskee, voi vaatia kalatalousalueen yleiskokoukselta päätöksen
oikaisemista sillä petusteella, että päätös ei ole syntynyt laillisessa järjestyksessä taikka on lain, asetuksen
tai kalatalousalueen sääntöjen vastainen taikka poikkeaa siitä, mitä käyttö- ja hoitosuunnitelmassa on
määrätty. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja allekirjoittaminen
Oikaisuvaatimuksessa, joka osoitetaan kalatalousalueelle, on ilmoitettava seuraavat asiat:
-oikaisua vaativan nimi ja kotikunta
-päätös, johon muutosta haetaan, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan
-postiosoite ja puhelinnumero sekä mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisua
vaativalle voidaan toimittaa
Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän
nimi ja kotikunta. Oikaisua vaativan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
oikaisuvaatimuskirjelmä.
Oikaisuvaatimuksen liitteet
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä
oikaisunalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys oikaisuajan alkamisen ajankohdasta
asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja
asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle
-

-

-

-

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimusaika on 30 päivää. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä.
Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:
-Päätöksen julkaisupäivä ELY-keskuksen verkkosivuilla
-Jos päätös on luovutettu asianomaiselle, asianomaisen asiamiehelle tai lähetille, tiedoksisaantipäivä
ilmenee päätöksessä olevasta leimasta
-Jos päätös on lähetetty saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuksesta
-Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä päivänä
postituspäivästä, jollei muuta ilmene
-Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle
(sijaistiedonanto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä
tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä.
Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen
Oikaisuvaatimuskirjelmän voi toimittaa kalatalousalueelle henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin
välityksellä, postitse maksettuna postilähetyksenä, telekopiona tai sähköpostina. Oikaisuvaatimuksen
lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava kalatalousalueelle virkaaikana ennen 30 päivän määräajan päättymistä, jotta oikaisuvaatimus voidaan tutkia. Jos määräajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, määräaika jatkuu kuitenkin seuraavan arkipäivän virka-ajan päättymiseen.
Oikaisuvaatimukseen annettava päätös on maksuton.
Yhteystiedot
Lokka-Porttipahta kalatalousalue
Puheenjohtaja: Markku Seppänen
Osoite: PL 36 99801 Ivalo
Puhelin: 0400 397535
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