OIKAISUVAATIMUSOHJE
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalataloustarkkailusuunnitelman hyväksymistä koskevaan
päätökseen ja suoritemaksuun saa hakea oikaisua Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta.
Oikaisuvaatimusaika
Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun asiaa koskeva kuulutus ja päätös
on julkaistu ELY-keskuksen tietoverkossa. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta
lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai
juhannusaatto, määräaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään.
Oikaisuvaatimusaika päättyy 27.01.2022
Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Kirjallinen oikaisuvaatimus on osoitettava Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle ja siinä on
ilmoitettava
- vaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta;
- postiosoite ja puhelinnumero, sekä mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisua
vaativalle voidaan toimittaa;
- päätös, johon muutosta haetaan;
- miltä kohdin ja mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi;
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan.
Jos vaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, on oikaisuvaatimuskirjelmässä ilmoitettava myös tämän
nimi ja kotikunta.
Vaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä, ellei
kirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla). Asioitaessa sähköisesti
allekirjoitusvaatimuksesta on säädetty erikseen.
Oikaisuvaatimuksen liitteet
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä:
- elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä perustaa vaatimuksensa, jollei niitä jo aiemmin ole toimitettu
viranomaiselle;
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai selvitys asiamiehen toimivallasta
Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen
Vaatimuskirjelmä on toimitettava määräajassa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston Vaasan
päätoimipaikan kirjaamoon. Oikaisuvaatimusasiakirjat voi toimittaa henkilökohtaisesti, tai lähettäjän
vastuulla myös postitse, lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostilla. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun vaatimuskirjelmän on oltava toimitettu niin,
että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä
määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen käsittelymaksu
Oikaisun hakijalta peritään aluehallintovirastossa asian käsittelystä maksu 130 €. (Valtioneuvoston asetus
aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2021, 1121/2020.)
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston Vaasan päätoimipaikan yhteystiedot
Postiosoite PL 200, 65101 VAASA
Käyntiosoite Wolffintie 35, VAASA
Sähköposti kirjaamo.lansi@avi.fi
(Sähköpostin liitetiedostot enintään 10 Mt)
Puhelinvaihde 029 501 8450
Virka-aika 8.00–16.15

