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TAMMISAARI-POHJA NKALATALOUSALUEEN OHJESÄÄNTÖ

1§
Nimi, kotipaikka ja toimialue
Kalatalousalueen nimi on Tammisaari-Pohjan kalatalousalue ja sen hallinnon kotipaikkana on Raaseporin kaupunki.
Kalastusalueeseen kuuluvat saaristovedet Hangon kaupungin rajalta lännessä, Inkoon kunnan rajalle idässä ja
pohjoisessa Pohjanpitäjän lahden pohjoisrannalle. Kalastusalueeseen kuuluvat sen lisäksi seuraavat järvialueet:
Raaseporin joki, Mustionjoki Åkerforsen koskesta joen suulle, Fiskarsin joki, osa Määrjärvestä ja Seljänalaisesta,
Simijärvi, Degersjö, Kullasjö, Grabbskog Storträsk, osa Brukträsketin vesistöstä, Marsjön, Källträsk sekä Högbensjönin
ja Läppträsketin länsiosat. Vesialueen pinta-ala on yhteensä noin xx hehtaaria.
Kalastusalueen pöytäkirjakieli on ruotsi. Pöytäkirjat käännetään tarvittaessa suomeksi
2§
Tarkoitus ja tehtävät
Kalatalousalue on julkisoikeudellinen yhdistys jonka tarkoituksena on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää
jäsentensä yhteistoimintaa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi.
Kalatalousalueen tehtävät ovat kalastuslaissa säädetyn mukaisesti:
1) kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu;
2) käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksen laadinta, hyväksytyn suunnitelman toimeenpano ja sen vaikutusten
seuranta;
3) kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus;
4) kalastuksenvalvonnan järjestäminen;
5) kalastuksen sekä kalakantojen hoitotoimenpiteiden seurantatietojen kerääminen;
6) kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen vapaa-ajan ja kaupallisen kalastuksen tarpeisiin;
7) vesialueen omistajien kalatalousalueelle siirtämät tehtävät;
8) viehekalastuksesta kertyneiden korvausvarojen jako vesialueen omistajille;
9) muut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulosohjaukseen sekä kalastuslakiin perustuvat tehtävät
10) suorittaa tehtävät, jotka kalatalousalueen vuosikokous antaa kalatalousalueelle
3§
Kalatalousalueen jäsenet ja kokousedustajien valinta
Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat sekä valtakunnalliset kalastusalan järjestöt.
Seuraavilla kalatalousalueen jäsenillä on oikeus yhteen edustajaan yleiskokouksessa:
1) osakaskunta, jossa on vesialuetta vähintään 50 hehtaaria;
2) osakaskuntiin kuulumattomien, pinta-alaltaan vähintään 50 hehtaarin kokoisten vesialueiden omistajat;
3) sellaiset kalatalousalueeseen kuuluvien osakaskuntien tai osakaskuntiin kuulumattomien vesialueiden omistajien
yhteenliittymät, joiden hallinnoimien vesialueiden yhteenlaskettu pinta-ala on vähintään 50 hehtaaria; joessa
kuitenkin vähintään 30 hehtaaria;
4) kalastuslain 23 §:n 2 momentissa tarkoitettu valtakunnallinen kalastusalan järjestö, lukuun ottamatta vapaa-ajan
kalastajia edustavaa järjestöä, jolla on oikeus kahteen edustajaan.
Erityisperusteisten kalastusetuuksien haltijoilla on oikeus yleiskokouksessa yhteen yhteiseen edustajaan.
Rekisteröidyillä alueellisilla yhdistyksillä, joiden tarkoituksena on ympäristön- tai luonnonsuojelun edistäminen ja
jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kalastusalue tai osa siitä sijaitsee, on kalatalousalueen yleiskokouksessa
oikeus yhteen edustajaan, jolla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
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Kalatalousalueen jäsenet valitsevat edustajansa omien sääntöjensä ja päätöstensä mukaan. Yleiskokouksessa
kokousedustajien tulee osoittaa puhe- ja äänivaltansa pöytäkirjanotteella tai valtakirjalla ja tarpeellisilla kiinteistön
omistamista koskevilla asiakirjoilla.
Kalatalousalueen hallituksen ehdotuksesta voi myös muita henkilöitä olla läsnä kokouksissa, puheoikeudella,
kuitenkin ilman äänioikeutta.
4§
Toimielimet ja vastuu
Yleiskokouksella on kalatalousalueen päätäntövalta.
Kalatalousalueen toimielimiä ovat yleiskokous, hallitus ja toiminnanjohtaja.
Kalatalousalueen toimielimen jäsenen ja toimihenkilön on hoitaessaan julkista hallintotehtävää noudatettava
hallintolakia, kielilakia, saamen kielilakia sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia.
Kalatalousalueen toimielimen jäseneen ja toimihenkilöön sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia
säännöksiä silloin, kun he hoitaessaan julkista hallintotehtävää käyttävät julkista valtaa.
5§
Yleiskokous ja koolle kutsuminen
Kalatalousalueen yleiskokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Kokoukset kutsuu koolle
kalatalousalueen hallitus.
Ylimääräinen yleiskokous on pidettävä, kun kalatalousalueen yleiskokous on niin päättänyt, kalatalousalueen
hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, se on tarpeen kalatalousalueen yleiskokouksen, hallituksen tai
toiminnanjohtajan päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen käsittelyä varten tai vähintään yksi kymmenesosa
kalatalousalueen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.
Kirjallinen ilmoitus kalatalousalueen yleiskokouksesta lähetetään postin tai sähköpostin välityksellä tai käyttäen
muuta elektronista apuvälinettä viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta jokaiselle äänioikeutetulle jäsenelle,
jonka osoite on tiedossa. Kokouskutsu on samassa ajassa toimitettava kalatalousviranomaiselle. Kuulutus
kokouksesta on oltava Raaseporin kaupungin ilmoitustaululla viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta.
Kalatalousalue voi tämän lisäksi ilmoittaa kokouksesta sanomalehdissä tai kotisivuilla tai muulla vastaavalla tavalla
yleiskokouksen päättämällä tavalla.
Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka, kokouksessa käsiteltävät asiat sekä missä ja milloin
kokouksesta laadittu pöytäkirja pidetään asianosaisten nähtävillä.
6§
Kalatalousalueen yleiskokouksen tehtävät
Kalatalousalueen yleiskokous:
1) valitsee kalatalousalueelle hallituksen sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallituksen jäsenten
keskuudesta.
2) päättää hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakorvuksista
3) valitsee tilintarkastajan ja, jollei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastajan;
4) päättää tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle;
5) vahvistaa vuotuisen varainkäyttösuunnitelman ja lyhyt ja pitkäaikainen toimintasuunnitelman sekä päättää
kalatalousalueelle palautuneiden korvausvarojen käytöstä
6) vahvistaa ehdotuksen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi;
7) vahvistaa ehdotuksen kalatalousalueen säännöiksi;
8) vahvistaa korvausvarojen jakamisen vesialueen omistajille;
9) päättää yleiskokouksen, hallituksen ja toiminnanjohtajan päätöksen oikaisemisesta.
10) Käsitellään muut hallituksen kalastusalueen kokoukselle esittämät asiat.
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7§
Äänestysmenettely
Kalatalousalueen yleiskokouksessa on kullakin vähintään 1 000 hehtaarin vesialueomaisuutta edustavalla
edustajalla kolme ääntä, vähintään 500 mutta alle 1 000 hehtaarin vesialueomaisuutta edustavalla edustajalla
kaksi ääntä sekä muita jäseniä edustavilla edustajilla yksi ääni.
Yksi henkilö voi samanaikaisesti toimia enintään kahden jäsenen edustajana ja käyttää niille kuuluvaa äänivaltaa.
Pienten vesialueiden yhteenliittymää katsotaan tältä osin yhdessä yhdeksi äänivaltaiseksi jäseneksi.
Kalatalousalueen yleiskokouksessa asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei kokous toisin
päätä. Asioiden käsittelyn pohjana on kalatalousalueen hallituksen esitys. Kokouksessa käsiteltävästä asiasta on
varattava tilaisuus keskustella sen jälkeen, kun asia on esitelty. Tämän jälkeen puheenjohtajan on julistettava
keskustelu päättyneeksi. Jos asiasta ollaan yhtä mieltä tai tehtyä vastaehdotusta ei ole kannatettu, asia katsotaan
päätetyksi esityksen mukaisesti. Muussa tapauksessa puheenjohtajan on todettava tehdyt ehdotukset, joita ei
kannatuksen puutteessa oteta äänestettäväksi ja ehdotukset, joista on äänestettävä. Ilmoitus jäävyydestä on
annettava ennen äänestystä. Jos päätös vaatii määräenemmistön, on puheenjohtajan ilmoitettava tästä ennen
äänestyksen alkua. Tämän jälkeen hänen on saatettava kokouksen hyväksyttäväksi äänestystapa ja, jos
äänestyksiä on suoritettava useampia, äänestysjärjestys, sekä tehtävä äänestysesitys.
Äänestys on toimitettava julkisesti, jollei joku paikalla olevista äänioikeutetuista toisin vaadi. Äänestyksen
perusteella puheenjohtajan on todettava päätökseksi tulleen sen mielipiteen, jonka puolesta on annettu eniten
ääniä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide.
Vaaleissa tulevat valituksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Vaalit
suoritetaan suljetuin lipuin, paitsi jos yleiskokous yksimielisesti päättää avoimen äänestyksen toimittamisesta.
Suljettua lippuäänestystä suoritettaessa kukin äänioikeutettu kirjoittaa vaalilippuunsa niin monen henkilön nimen
kuin on valittavia. Liian monta nimeä sisältävät vaaliliput hylätään.
8§
Kalatalousalueen hallitus
Kalatalousalueen hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän jäsentä ja enemmillään kymmenen jäsentä. Hallituksen
jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Kahtena ensimmäisenä vuotena hallitusjäsenten erovuoroisuus ratkaistaan
arvalla järjestäytymiskokouksessa.
Hallituksella on kaksi varajäsentä joiden toimikausi on kolme vuotta. Joka vuosi valitaan 1 varajäsen paitsi joka
kolmas vuosi ei yhtään varamiestä.
Hallitus voi keskuudestaan valita hallituksen tarpeellisiksi katsomia toimihenkilöitä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai puheenjohtajan ollessa estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus
on päätösvaltainen, kun saapuvilla on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä muista jäsenistä
vähintään puolet.
Hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään läsnäolijat ja päätöksentekoon osallistuneet
sekä tehdyt päätökset.
Hallitus voi päättää asioista sähköpostitse tai puhelimitse. Päätökset kirjataan seuraavan hallituksen kokouksen
pöytäkirjaan.
Hallitus voi tarvittaessa nimetä työryhmiä.
9§
Kalatalousalueen hallituksen tehtävät
Kalatalousalueen hallituksen tehtävänä on:
1) yleiskokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelu ja päätösten täytäntöönpano;
2) käyttö- ja hoitosuunnitelmaan kuuluvien tehtävien toimeenpano ja raportointi suunnitelman tavoitteiden
toteutumisesta;
3) päätösten tiedoksianto;
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4) kalastuksenvalvontaan liittyvien tehtävien hoidon järjestäminen; sekä
5) toiminnanjohtajan nimittäminen ja erottaminen.
Kalatalousalueen hallitus ja toiminnanjohtaja tekevät erillisen sopimuksen niistä tehtävistä, jotka hallitus antaa ja
siirtää toiminnanjohtajalle.
10 §
Toiminnanjohtajan tehtävät
Toiminnanjohtaja hoitaa kalatalousalueen juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten
mukaisesti. Toiminnanjohtajalla on kalatalousalueen nimenkirjoitusoikeus.
Toiminnanjohtaja vastaa siitä, että kalatalousalueen kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla
tavalla järjestetty. Toiminnanjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen
hallituksen tehtävien hoitamiseksi.
Toiminnanjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksessa ja käyttää siellä puhevaltaa, jollei hallitus päätä
toisin.
Toiminnanjohtajalla on oikeus maksutta saada teknisen käyttöyhteyden kautta tietoja Maanmittauslaitokselta, jos
näiden tietojen saaminen on tarpeen kalastuksenvalvonnan järjestämistä tai viehekalastuksesta kertyneiden
varojen jakamista varten.
11 §
Pöytäkirja ja tiedoksiannot
Kalatalousalueen yleiskokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään kokouksen aika ja paikka, läsnä
olevat jäsenet, kokouksessa käsitellyt asiat, tehdyt päätökset sekä tapahtuneet äänestykset.
Pöytäkirja on puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän allekirjoitettava sekä pöytäkirjan tarkastajan tarkistettava ja
varustettava tarkistusmerkinnällä mahdollisine huomautuksineen, mikäli pöytäkirjaa ei valmiiksi kirjoitettuna julki
lueta kokouksen päätteeksi.
Tarkistettu pöytäkirja pidetään asianomaisten nähtävänä kokouskutsussa mainitussa paikassa ja kutsussa
mainitusta päivästä lähtien 30 päivän ajan.
Kalatalousalueen päätökset kuulutetaan hallintolain mukaisella tavalla. Kalatalousalue käyttää Raaseporin
kaupungin virallista ilmoitustaulua virallisena ilmoitustauluna.
12 §
Toimihenkilöt
Hallitus palkkaa ja erottaa toimihenkilöt, päättää heidän työtehtävistään ja palkkioistaan.
Toimihenkilöitä palkattaessa, on laadittava kirjallinen sopimus työtehtävistä ja niiden hoidosta, koe-ajasta,
irtisanomisajasta ja irtisanomisen perusteista.
13 §
Kirjanpito ja tilintarkastus
Kalatalousalueen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Kalatalousalueen kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan kirjanpitolakia
(1336/1997). Kalatalousalue on velvollinen toimittamaan vuosittain tilintarkastuksen. Tilintarkastukseen
sovelletaan tilintarkastuslakia 1141/2015.
Kalatalousalueen tilit ja vuosikertomus on annettava tilintarkastajan tutkittaviksi helmikuun loppuun mennessä.
Tilintarkastajan on annettava lausuntonsa hallitukselle maaliskuun loppuun mennessä.
Kalatalousalueen on vuosittain luovutettava kertomus toiminnastaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle. Kertomuksen tulee sisältää tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen
jälkeen, arvio tulevasta kehityksestä sekä selvitys käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteiden toteutumisesta.
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14 §
Nimen kirjoittaminen
Kalatalousalueen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja.
15 §
Päätöksen oikaiseminen ja muutoksenhaku
Se, jonka oikeutta kalatalousalueen yleiskokouksen tai hallituksen taikka toiminnanjohtajan tekemä päätös
koskee, voi myös vaatia kalatalousalueen yleiskokoukselta päätöksen oikaisemista sillä perusteella, että päätös ei
ole syntynyt laillisessa järjestyksessä taikka on lain, asetuksen tai kalatalousalueen sääntöjen vastainen taikka
poikkeaa siitä, mitä käyttö- ja hoitosuunnitelmassa on määrätty.
Jollei oikaisua suoriteta, voi oikaisuvaatimuksen tehnyt hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.
Oikaisuvaatimukseen ja muutoksenhakuun sovelletaan, mitä siitä on voimassa olevassa kalastuslaissa ja
hallintolaissa säädetty.
16 §
Sääntöjen muuttaminen
Kalatalousalueen sääntöjä voidaan muuttaa yleiskokouksen päätöksellä, kun päätöstä kannattaa vähintään kaksi
kolmasosaa kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä. Muutetut säännöt tulee esittää
kalatalousviranomaisen vahvistettavaksi.
Mikäli kalatalousalueen rajat muutetaan tai alue purkautuu, päättää kalatalousalueen yleiskokous, miten
omaisuus jaetaan tai käytetään.
Tämä ohjesääntö on voimassa, kunnes uusi ohjesääntö asianmukaisesti on vahvistettu.
Muilta osin noudatetaan kalastuslakia ja sen nojalla annettuja asetuksia ja määräyksiä sekä yhdistyslain 11, 17,
20, 22, 24 §:ää, 26 §:n 2 momenttia, 27–31 §:ää, 35 §:n 2 momenttia ja 36 §:ää.
Nämä säännöt on hyväksytty kalatalousalueen yleiskokouksessa 4.2.2019
Kalatalousalueen yleiskokouksen puolesta
____________________________
______________________________

______________________________

ANVISNING FÖR OMPRÖVNINGSBEGÄRAN
Den vars rätt berörs av ett beslut som fattats av ett fiskeriområdes stämma eller styrelse eller av en
verksamhetsledare med stöd av 27 § 3 mom., får begära omprövning av beslutet hos fiskeriområdets
stämma på den grunden att beslutet inte tillkommit i laga ordning eller att det står i strid med lag, förordning
eller fiskeriområdets stadgar eller avviker från planen för nyttjande och vård.
Innehåll och undertecknande
I omprövningsbegäran, som riktas till fiskeriområden, ska följande uppgifter ingå:
- namn och hemkommun för den som begär omprövning
- det beslut i vilket ändring söks, vilka delar av beslutet som ändring söks i, vilka ändringar som yrkas och på
vilka grunder
- postadress och telefonnummer samt eventuell e-postadress under vilka den som begär omprövning kan
tillställas meddelanden i ärendet.
Om talan för den som begär omprövning förs av dennes laglige representant eller ombud, eller om
omprövningsbegäran har upprättats av annan person, bör också denna persons namn och hemkommun
meddelas i omprövningsbegäran. Den som begär omprövning, dennes lagliga representant eller ombud bör
underteckna omprövningsbegäran.
Bilagor
Till omprövningsbegäran ska bifogas
- det beslut som begäran gäller, i original eller kopia
- intyg över delfåendet eller annan utredning över den tidpunkt då tidsfristen för omprövningsbegäran
började
- ombudets fullmakt, om ombudet inte är advokat eller allmänt rättsbiträde
- de handlingar som den som begär omprövning anför som stöd för sitt yrkande, ifall dessa inte tidigare
tillställts myndigheten
Tidsfrist
Omprövning ska begäras inom 30 dagar. Tidsfristen börjar löpa dagen efter delfåendet. Dagen för
delfåendet beräknas enligt följande:
- Om beslutet har överlämnats till den som beslutet gäller, hans eller hennes ombud eller bud, framgår
delfåendedagen av stämpeln i beslutet
- Om beslutet har skickats mot mottagningsbevis, framgår delfåendedagen av mottagningsbeviset
- Om beslutet har postats som sedvanligt brev, anses mottagaren ha fått del av det den sjunde dagen efter att
det postades, om inget annat framgår
- Om beslutet har skickats för kännedom på något annat sätt till någon annan än mottagaren av beslutet
(mellanhandsdelgivning), anses mottagaren av beslutet ha fått del av beslutet den tredje dagen efter den dag
som framgår av delgivnings- eller mottagningsbeviset.
Inlämnande
Omprövningsbegäran kan inlämnas till fiskeriområden personligen, genom ombud eller bud, som betald
postförsändelse, per telefax eller e-post. Förmedlingen av omprövningsbegäran sker på avsändarens
ansvar.
Omprövningsbegäran ska vara framme vid fiskeriområden under tjänstetid innan tidsfristen på 30 dagar har
gått ut för att omprövningsbegäran ska kunna prövas. Om tidsfristens sista dag är en helgdag, en lördag,
självständighetsdagen, första maj, julafton eller midsommarafton, fortsätter tidsfristen ändå därpå följande
vardag till tjänstetidens utgång.
Behandlingsavgift
Beslutet på omprövningsbegäran är avgiftsfritt.
Kontaktuppgifter
Ekenäs-Pojo fiskeriområde
Ordförande: Tomas Gripenberg
Besöksadress: Ekerö Gård, 10600 Tammisaari
tfn: 0400 467803
epost: tomas.gripenberg(at)mpoli.fi

