PÄÄTÖS

Dnro VARELY 1940/5710/2020

12.5.2021

HAKIJA
Inkoon kalatalousalue
HAKEMUS
Inkoon kalatalousalue on hakemuksellaan 3.12.2020 pyytänyt, että Varsinais-Suomen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) asettaisi seuraavat kalastuskiellot:
Kaikki kalastus kielletty Ingarskilanjoen edustalla 1.9.-30.11. meritaimenen nousun
turvaamiseksi
Ingarskilanjoen vesistö Solbergajoki mukaan lukien kaikki kalastus kielletty koski- ja
virtapaikoilla vuoden ympäri. Kalastus verkoilla ja rysillä kielletään koko Ingarskilanjoen
vesistössä Solbergajoki mukaan lukien ajalla 1.8.-31.12.
Kaikki kalastus kielletty onkimista lukuunottamatta ajalla 1.5.-30.6. kuhan kudun
suojelemiseksi seuraavilla alueilla: Stävöviken, Torbackaviken, Svenviken, Innanbäckviken,
Kyrkfjärden, Bärosund ja Fagervik.
Hakemuksen liitteenä on kartat joissa alueet on esitetty. Hakemus perustuu
Velmukarttapalvelun lajien esiintymistodennäköisyysmallinnuksiin, erityisesti kuhanpoikasten
esiintymismallinnuksiin sekä paikallistuntemukseen ja kokemukseen. Hakemus on käsitelty
Inkoon kalatalousalueen yleiskokouksessa 15.9.2020. Kokouskutsu on kuulutettu
kalatalousalueen verkkosivuilla. Kuulutus on myös lähetetty sähköpostilla äänioikeutetuille
jäsenille joidenka sähköpostiosoite on ollut tiedossa sekä kirjepostilla nille, joiden postiosoite
on ollut tiedossa, mutta sähköpostiosoite ei. Lisäksi kuulutus on julkaistu Inkoon kunnan
kotisivuilla. Nyt haettavat kiellot ovat osittain jatkoa aiemmin voimassaolleille
kalastuskielloille.

VÄLITOIMENPITEET
ELY-keskus kuuluttanut hakemuksen verkkosivuillaan ajalla 9.2.2021-26.2.2021. Kuulutusaikaa
jatkettiin ja hakemus asetettiin vielä uudelleen nähtäville ELY-keskuksen verkkosivuille ajalle
8.3.2021-16.4.2021. Kuulutuksesta on julkaistu ilmoitus Inkoon kunnan verkkosivuilla. Lisäksi
ELY-keskus on julkaissut tiedotteen kuulutuksesta Virallisessa lehdessä sekä paikallislehdissä.
Asiasta saatiin kaksi muistutusta ja kolme mielipidettä.
Kalastusopas Mika Vornannen / Haukikoira Oy, Kalastusopas Markku Tiusanen sekä Suomen
kalastusopaskilta ry ovat antaneet asiassa täsmälleen saman sisältöisen muistutuksen /
mielipiteen. Muistutuksessa / mielipiteessä todetaan seuraavaa:

2/7

Muistutuksen tekijöillä sekä Suomen kalastusopaskillalla ei ole huomautettavaa
Ingarskilanjoen vesistöön ja Ingarskilanjoen edustalle haettuihin kalastuskieltoihin.
Kuhan kudun turvaamiseksi esitettyihin kalastuskieltoihin Stävövikenissä, Torbackavikenissä,
Svenvikenissä, Innanbäckvikenissä, Kyrkfjärdenillä, Barösundissa ja
Fagervikissä muistutuksen antajat esittävät seuraavia muutoksia:
1. Kalastuskielto asetetaan koskemaan ainoastaan kuhan kalastusta
2. Kuhan kalastus kielletään 15.5.–30.6. väliseksi ajaksi.
3. Päätös kalastuskiellosta on tehtävä enintään 31.12.2021 voimassa olevaksi asti.
4. Tulluddenin ja Tostholmenin väliselle vesialueelle ei tule asettaa esitettyä kalastuskieltoa.
Muistutuksen tekijät toteavat että kalastuslain 53 §:ssä säädetään Ely-keskuksen oikeudesta
kieltää tai rajoittaa kalastusta. Rajoitukset tai kiellot eivät saa rajoittaa kalastusoikeuden
hyödyntämistä enempää kuin on välttämätöntä rajoituksen tai kiellon tavoitteen
saavuttamiseksi. Kalastuslain säädösten ja ns. kalastuslain perustelujen henki on rajoittaa
kalastusta niin vähän kuin on mahdollista rajoitusten tavoitteen toteuttamiseksi.
Kalastuskieltoja harkitessaan viranomaisen on huomioitava, onko kalastuskieltojen tavoitteen
saavuttaminen mahdollista muilla, vähemmän kalastusta rajoittavilla toimenpiteillä.
Muistutuksen tekijät toteavat, että Varsinais-Suomen Ely-keskus on aiemmissa
kalastuskieltopäätöksissään tulkinnut kalastuslain 53 §:ää niin, että se estäisi kalastuskiellon
asettamisen yhdelle kalalajille. Kyseistä lainkohtaa voi tulkita toisinkin. ELY-keskuksen tulisi
rajoittaa ainoastaan kuhan kalastusta, jos rajoituksen tavoitteena on kuhakannan
elinvoimaisuudesta huolehtiminen. Mikäli lainsäädäntöä tulkittaisiin hallinto-oikeudessa niin,
että yhden kalalajin kalastusta ei ole mahdollista kieltää, tulisi Ely-keskuksen päätöstä
tehdessään käyttää kalastuslain 53 §:n 1 momentin kohtia 3, 4 ja 5. Alueellisen kalastuskiellon
sijaan kuhan lisääntymistä on mahdollista turvata säätämällä kuhalle kalastusasetusta
suurempi alamitta, säätämällä kuhalle ylämitta, rajoittamalla saaliiksi otettavien kuhien
määrää ja rajoittamalla käytettävien pyydysten määrää. Kaiken kalastamisen kieltämisen
sijaan kuhan kalastusta tulisikin rajoittaa ensisijaisesti näillä toimenpiteillä, jolloin kalastuslain
53 § 4 momentin vaatimuksen mukaisesti ei rajoitettaisi kalastusoikeuden hyödyntämistä
enempää kuin on välttämätöntä rajoituksen tai kiellon tavoitteen saavuttamiseksi.
Kalatalousalueen hakemuksesta ei ilmene, kuinka pitkäksi aikaa se hakee kalastuskieltoja.
Koska alueen käyttö- ja hoitosuunnitelman pitäisi valmistua vuoden 2021 aikana, ei
Elykeskuksen päätöstä tule asettaa pidemmälle ajalle kuin enintään 31.12.2021 asti.
Hakemuksen perustelut kalastuskiellolle kuhan kudun turvaamiseksi ovat puutteelliset
Hakemuksesta ei käy ilmi, miten kuhakannan elinvoimaisuus tai tuotto on heikentynyt tai
vaarassa heikentyä. Esitetyillä kalastuskieltoalueilla sijaitsee Tulluddenin ja Tostholmenin
välistä vesialuetta lukuun ottamatta kuhan kutupaikkoja. Esitetyn kalastuskiellon suurimpana
ongelmana on kuitenkin se, että kieltoalueet ovat laajuudeltaa ylimitoitetut ja että alueilla
voisi harrastaa ahvenen sekä hauen kalastusta. Kuhan kudun turvaamiseksi esitettyjä
kalastuskieltoja perustellaan sillä, että alueet on Velmu- karttapalvelussa esitetty kuhan
lisääntymisalueiksi. Velmun tiedot perustuvat kuitenkin lisääntymisalueiden mallinnukseen,
jonka pohjalta on laadittu lisääntymisalueiden todennäköistä sijoittumista kuvaavia karttoja.
Tämän takia kartoissa on epätarkkuutta ja jopa suoranaisia virheitä. Kalastuskieltojen
asettaminen kaipaa Velmun karttamerkintöjä tarkempaa tietoa kutupaikkojen sijoittumisesta
ja tätä tulisi päätöksenteossa jatkossa edellyttää kalatalousalueelta kalastuskieltoalueiden
rajaamisen tueksi.
Inkoon kalatalousalueella on ollut kuhan kuturauhan turvaamiseksi kalastuskielto 15.5.–30.6.
välisenä aikana. Tämä olisi muistutuksen tekijöiden mielestä sopiva aika myös jatkossa.
Tullandin ja Tostholmin välinen vesialue Barösundin länsipuolella ei ole kuhan
lisääntymisaluetta, joten sinne haettua kalastuskieltoa ei tule vahvistaa.
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Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö (SVK) sekä Etelä-Suomen Vapaaajankalastajapiiri ry (ESVKP) ovat antaneet täsmälleen saman sisältöiset mielipiteet asiassa.
Mielipiteiden antajat toteavat, että Kalastuslain 53 § ja 54 § mukaan rajoitukset tai kiellot eivät
saa rajoittaa kalastusoikeuden hyödyntämistä eikä heikentää mahdollisuutta hyödyntää
yleiskalastusoikeuksia enempää kuin on välttämätöntä rajoituksen tai kiellon tavoitteen
saavuttamiseksi ja toteuttamiseksi.
Ingarskilanjoen edusta (kokonaisvaltainen kalastuskielto 1.9.–30.11. meritaimenen nousun
turvaamiseksi): Hakijan vaelluskalojen suojelua koskeva tavoite on sinänsä hyvä, mutta
nykyinen kalastuslaki jo turvaa vaelluskalojen kulkua merestä lisääntymisalueilleen kieltämällä
jokisuualueella vaelluskaloille vahingollisimmat pyyntimuodot. Näitä täydentävästi alueella on
hakijan aloitteesta ollut kalastusrajoitus, joka kielsi vastaavalla alueella, kuin mikä nyt on
hakemuksessa osoitettu, kaiken muun kalastuksen, paitsi vapakalastuksen ja muun koukulla
tapahtuvan kalastuksen sekä katiskakalastuksen. SVK esittää edellä mainitun laajuisten
kalastusrajoituksien jatkamista ilman tiukennuksia. SVK:n näkemyksen mukaan tiukennuksille
ole olemassa kalastuslain 53 §:n edellyttämiä perusteita.
Ingarskilanjoen vesistö mukaan lukien Solbergån (kokonaisvaltainen kalastuskielto koski- ja
virta-alueilla vuoden ympäri. Lisäksi verkko- ja rysäkielto koko Ingarskilanjoen vesistössä
mukaan lukien Solbergajoki ajalta 1.8.–31.12.): SVK kannattaa kalastuksen täysikieltoa koskija virta-alueille. SVK kannattaa myös haettavaa Ingarskilanjoen vesistön verkkokalastus- ja
rysäkieltoa.
Stävöviken, Torrbackaviken, Stenviken, Innanbäckviken, Kyrkfjärden, Bärosund ja Fagervik
(kokonaisvaltainen kalastuskielto onkimista lukuun ottamatta 1.5.–30.6. kuhan kudun
turvaamiseksi): Lähtökohtaisesti SVK ei vastusta kuhan kutuaikaista rauhoittamista, kunhan se
toteutetaan sekä ajallisesti että alueellisesti tarkkarajaisesti. Etelä-Suomen merialueen kuha
ei kuitenkaan ole uhanalainen laji, vaan sen kannat ovat pääsääntöisesti elinvoimaisia. Kaiken
kalastuksen kieltäminen kuhan kudun turvaamiseksi ei ole oikein mitoitettu toimenpide, vaan
vastoin yllä esitettyä kalastuslain 53 §:n ehtoa. Järkevämpää olisi sen sijaan haettuakin
laajemmalla alueella kuhan alamitan nosto 45 senttimetriin sekä verkkojen minimisolmuvälin
suurentaminen. Lisäksi tulisi varmistaa kuhan vapaa liikkuminen kutualueille ja sieltä pois.
Kieltohakemusta perustellaan VELMU:ssa esitetyin kuhalle soveltuvin kutualuein.
Luonnonvarakeskus on kuitenkin itse todennut VELMU-tietojen paikkansa pitämättömyyden
kuhaa ja erityisesti Etelä-Suomen rannikkoalueita koskien. SVK myös epäilee, etteivät laajoille
alueille haetut täysikiellot saa kaikkien kalastajien, mukaan lukien kalastusoikeuden
haltijoiden, kannatusta, ajoittuvathan haettavat kiellot osittain kesälomakaudelle. SVK esittää,
että lähes kaiken kalastamisen kieltämisen sijaan haetuilla alueilla kielletään 42
senttimetristen ja tätä kookkaampien kuhien saaliiksi ottaminen aikavälillä 15.5.–15.6. Näin
toimimalla saataisiin alueelle vastaavanlainen kielto ottaa kuhia saaliiksi, kuin mikä oli
vuosikausia voimassa ja jollaista myös hakija itse esitti vielä vuonna 2018. Tämän hakemuksen
yhteydessä hakija ei ole esittänyt mitään uusia perusteluita eikä näyttöjä sen tueksi, että
kuhan kudun turvaamiseksi olisi tarpeen asettaa nyt esitetyn laajuisia ja kestoisia
kalastusrajoituksia. Koska hakemuksesta ei käynyt ilmi haettavien rajoitusten kesto, esittää
SVK kalastuslain perusteluiden täyttämien rajoituspäätöksien antamista vain vuoden 2021
loppuun, jonka jälkeen käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpanon yhteydessä arvioitaisiin
tarkoituksen mukaisten rajoituksien jatkuminen.
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RATKAISU
Varsinais-Suomen ELY-keskus kieltää kalastuksen seuraavilla alueilla ja seuraavina aikoina
hakemuksen mukaisesti (Karttaliite):
Ingarskilanjoen vesistössä koski- ja virtapaikoilla Solbergajoki mukaan lukien kaikki kalastus
kielletty vuoden ympäri.
Ingarskilanjoen vesistössä kalastus verkoilla ja rysillä kielletään Solbergajoki mukaan lukien
ajalla 1.8.-31.12.
Ingarskilanjoen edusta:

Kaikki kalastus kielletty 1.9.-30.11.

Kyrkfjärden:

Kaikki kalastus kielletty onkimista lukuunottamatta ajalla
1.5.-30.6.

Innanbäckviken:

Kaikki kalastus kielletty onkimista lukuunottamatta ajalla
1.5.-30.6.

Svenviken:

Kaikki kalastus kielletty onkimista lukuunottamatta ajalla
1.5.-30.6.

Varsinais-Suomen ELY-keskus kieltää kalastuksen seuraavilla alueilla ja seuraavina aikoina
hakemuksesta poiketen karttaliitteiden mukaisesti:
Barösund ja Fagervik:

Kaikki kalastus kielletty onkimista lukuunottamatta ajalla
1.5.-30.6. ELY-keskus rajaa hakemuksesta poiketen
kalastuskiellon koskemaan ainoastaan Fagervikin aluetta sekä
Nötön ja Storramsjön välistä salmea (Nötöfladan).

Varsinais-Suomen ELY-keskus hylkää hakemuksen seuraavien alueiden osalta:
Torbackaviken selkä Stävöviken (kaikki kalstus kielletty onkimista lukuunottamatta 1.5.-30.6.)
Päätös on voimassa välittömästi päätöksen antopäivästä lähtien muutoksen hausta
huolimatta ja on voimassa 31.12.2022 asti.
PERUSTELUT
Kalastuslain 53 § mukaan voi elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus, jos vesialueella esiintyy
kalalaji tai -kanta, jonka elinvoimaisuus tai tuotto on heikentynyt tai vaarassa heikentyä taikka
vesialue on keskeinen kalalajin tai -kannan lisääntymisen kannalta, kieltää kalastamisen
tietyllä pyydyksellä tai kalastustavalla taikka rajoittaa sitä; kieltää kalastamisen tiettynä
ajankohtana tai rajoittaa sitä; rajoittaa käytettävien pyydysten määrää; kieltää tiettyä määrää
suuremman saaliin ottamisen.
Rajoitukset tai kiellot voidaan määrätä enintään kymmeneksi vuodeksi kerrallaan. Rajoitukset
tai kiellot eivät saa rajoittaa kalastusoikeuden hyödyntämistä enempää kuin on välttämätöntä
rajoituksen tai kiellon tavoitteen saavuttamiseksi.

ELY-keskus katsoo että Ingarskilanjoen taimenella on merkittävä suojeluarvo.
Ingarskilanjokea on kunnostettu viimevuosina ja kieltämällä kalastus joen koski- ja
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virtapaikoilla ympärivuotisesti sekä kieltämällä verkko- ja rysäkalastus ajalla 1.8.31.12. vuosittain luodaan paremmat edellytykset taimenkannan selviytymiselle ja
elpymiselle. Tavoitetta tukee myös 1.9.-30.11 Ingarskilanjoen edustalle asetettava
syksyinen kalastuskielto.
Luonnonvarakeskus on hiljattain julkaissut asiantuntija-arvion siitä, miten Suomen rannikon
kalalajien kalastuksen säätelyä voitaisiin kehittää. Arvion mukaan kalastuksessa ja
rannikkoympäristön tilassa tapahtuvat muutokset vaikuttavat kalastuksen säätelytarpeisiin.
Viimeaikainen kehitys on johtanut siihen, että entistä suurempi osa saaliista pyydetään
sesonkiluontoisesti silloin kun se on helpoimmin saatavilla, eli yleensä kutuaikana. Yksi
säätelyn keskeisistä tavoitteista tulisi jatkossa olla kalojen kuturauhan turvaaminen. Kuhan,
ahvenen ja hauen osalta ehdotettuja lisätoimenpiteitä ovat mm. lisääntymisaikaiset
kalastuskiellot tärkeimmille lisääntymisalueille.
VELMU-kartoitusten ja -mallinnusten voidaan useissa tapauksissa katsoa olevan parasta
käytettävissä olevaa tietoa kalastuslain 1 §:n periaatteiden mukaisesti. VELMU-kartoitusten ja
-mallinnusten sekä paikallistuntemuksen mukaan Svenviken, Innanbäckviken ja Kyrkfjärden
ovat tärkeitä lisääntymisalueita kuhalle ja kalastuskiellot näille alueille ovat perusteltuja.
Barösundin ja Fagervikin alueilla VELMU-kartoitusten ja paikallistuntemuksen välisten
ristiriitojen vuoksi ELY-keskuksen näkemys on, että alueen merkitys kuhan Iisääntymiselle on
selvitettävä tarkemmin ennen kuin näin laaja kalastuskieltoalue voidaan hyväksyä. Tästä
syystä ELY-keskus rajaa kieltoalueen koskemaan ainoastaan Fagervikin aluetta sekä Nötön ja
Storramsjön välistä salmea (Nötöfladan), joidenka vaoidaan katsoa olevan erittäin suotuisaa
kuhan lisääntymisaluetta sekä VELMU-kartoitusten, että paikallistuntemuksen perusteella.
Nötöfladan alueelle osuu myös Stora-Ramsjön luonnonsuojelualue, joka asettaa lisäksi omat
rajoituksensa kalastukselle ja menee ositain päällekkäin nyt annettavan kalastuskieltoalueen
kanssa. VELMU-kartoitusten mukaan Torbackavikenin alueella on kokoonsa nähden vain
vähän kuhan Iisääntymiseen soveltuvia alueita. Haettava kieltoalue on varsin laaja ja ELYkeskuksen näkemys on, että alueen merkitys kuhan Iisääntymiselle on selvitettävä tarkemmin
ennen kuin kalastuskielto tällaisessa laajuudessa voidaan hyväksyä. Tästä syystä ELY-keskus
hylkää hakemuksen tämän alueen osalta. Stävövikenillä on VELMU-kartoitusten perusteella
jonkin verran kuhalle suotuisaa poikastuotantoaluetta. Nyt haettu kieltoalue on kuitenkin
huomattavasti suotuisaa poikastuotantoaluetta laajempi. Perusteena hakija esittää, että
kieltoalueen on hyvä olla yhteneväinen syksyisen taimenen kutunousua turvaavan
kieltoalueen kanssa sekaannusten välttämiseksi ja toisaalta kalojen kutuvaelluksen
turvaamiseksi alueelle ja alueelta pois. ELY-keskus katsoo, ettei se voi rajoittaa kalastusta
alueella enempää kuin on tarpeen, ja siten yhtenäistä kieltoaluetta syksyisen kieltoalueen
kanssa ei voida käyttää perusteluna. Tästä syystä ELY-keskus hylkää hakemuksen tämän
alueen osalta keväällä, jotta sekaannukselta vältyttäisiin ja tilanne alueella pysyisi
mahdollisimman selkeänä ja yksinkertaisena.
Kuha ei ole uhanalainen laji, mutta elää Suomessa levinneisyysalueensa pohjoisosassa.
Sääolosuhteista riippuen vuosiluokkien vahvuus vaihtelee ja seurauksena tästä on
huomattavan suuret vaihtelut vuosien ja alueiden välillä. Kuhakoiras vahtii hedelmöitettyä
mätiä kudun jälkeen ja on suhteellisen helppo saada saaliiksi tuohon aikaan. Lisääntymisen
suojelemista voidaan pitää perusteltuna ja sillä voidaan katsoa olevan positiivisia vaikutuksia
kuhakantaan ja kuhan kalastukseen.
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Hakemuksen taustalla on perusteellinen keskustelu ja valmistelu kalatalousalueen jäsenten ja
muiden paikallisten toimijoiden välillä. Hakemuksen on katsottava olevan kompromissi ja siten
myös sosiaalisesti kestävä paikallisen päätöksenteon lopputulos kalastus-ja kalatalousalueen
kokouksissa, joihin on osallistunut vesialueen omistajien, ammattikalastajien ja vapaaajankalastajien edustajia. Päätös ottaa huomioon myös tutkimustiedon. Kalastuskielto koskee
lähes kaikkea kalastusta ja siten myös verkkokalastusta kieltoalueilla.
ELY-keskuksen näkemys on, että lyhyet kalastuskiellot suhteellisen pienillä vesialueilla eivät
rajoita kalastusoikeutta enempää kuin on tarpeen. Vuodet ja olosuhteet vaihtelevat ja
kieltoajoissa ja – paikoissa on oltava pieniä marginaaleja ja siten noudatetaan sopivassa
määrin myös varovaisuusperiaatetta.
Päätös on voimassa vuoden 2022 loppuun, sillä käytännössä käyttö- ja hoitosuunnitelman
toimeenpanon käynnistys ajoittuu vuosille 2022-2023. ELY-keskus haluaa painottaa, että
tarkoituksena tulee olla
tarkentaa kalastonhoito- ja säätelymenetelmiä käyttö- ja
hoitosuunnitelmassa.
Päätös on hakijasta riippumattomista syistä viivästynyt, joten se on syytä saattaa voimaan
välittömästi kuhan kutuajan ollessa jo lähellä.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Kalastuslaki 1 §, 53 §, 124 §
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen.
Valitusosoitus on liitteenä.
Lisätietoja antaa tarvittaessa Mikko Koivurinta, puh. 0295 021 080, sähköposti
mikko.koivurinta@ely-keskus.fi)

Yksikön päällikkö

Okku Kalliokoski

Kalastusmestari

Kimmo Nieminen

MAKSU

110 € (2 h) (VNa 1272/2020)

LIITTEET

Karttaliite
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Valitusosoitus
Oikaisuvaatimusosoitus

TIEDOKSI
Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry
Nylands fiskarförbund rf.
Uudenmaan kalatalousyhteisöjen liitto

Liitekartat ELY-keskuksen päätökseen Dnro: VARELY 1940/5710/2020

Ingarskilanjoen vesistössä koski- ja virtapaikoilla Solbergajoki mukaan lukien kaikki kalastus kielletty vuoden
ympäri. Ingarskilanjoen vesistössä kalastus verkoilla ja rysillä kielletään Solbergajoki mukaan lukien ajalla
1.8.-31.12.

Kaikki kalastus kielletty Ingarskilanjoen edustalla 1.9.-30.11. meritaimenen nousun turvaamiseksi

Kyrkfjärden: Kaikki kalastus kielletty onkimista lukuunottamatta ajalla 1.5.-30.6.

Innanbäckviken: Kaikki kalastus kielletty onkimista lukuunottamatta ajalla 1.5.-30.6.

Svenviken: Kaikki kalastus kielletty onkimista lukuunottamatta ajalla 1.5.-30.6.

Fagerviken: Kaikki kalastus kielletty onkimista lukuunottamatta ajalla 1.5.-30.6.

Liite ELY -keskuksen päätökseen

VALITUSOSOITUS
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta
valittamalla kirjallisesti Helsingin 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 Helsingin 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 Helsingin 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
tuomioistuinmaksulain
(1455/2015)
mukainen
oikeudenkäyntimaksu 250 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.
Helsingin hallinto-oikeus
Postiosoite
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki

käyntiosoite
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki

puhelin: 029 56 42000
faksi: 029 56 42079
sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

OIKAISUVAATIMUSOSOITUS
Maksuvelvollinen, joka katsoo, että valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen
maksullisista suoritteista vuonna 2021 annetun valtioneuvoston asetuksen (1272/2020)
perusteella määrätyn maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti.
Aika oikaisuvaatimuksen tekemiseen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kuuden (6) kuukauden kuluessa maksun määräämisestä
(päätöksen tai laskun tekopäivästä). Oikaisuvaatimuksen on saavuttava viranomaiselle virkaaikana ennen 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.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja allekirjoittaminen
Kirjallinen oikaisuvaatimus on osoitettava Varsinais-Suomen
ympäristökeskukselle, ja siinä on ilmoitettava:

elinkeino-,

liikenne-

ja

- vaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero sekä mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat
ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa
- päätös/lasku, johon oikaisua haetaan, miltä kohdin päätökseen/laskuun haetaan oikaisua, mitä
muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä, ellei
oikaisuvaatimuskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla).
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
taikka jos vaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Oikaisuvaatimuskirjelmän liitteet
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä
- päätös, lasku tai muu asiakirja, johon maksun periminen perustuu, alkuperäisenä tai
jäljennöksenä
- asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja.
Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen
Oikaisuvaatimuksen
voi
toimittaa
Varsinais-Suomen
elinkeino-,
liikenneja
ympäristökeskuksen kirjaamoon henkilökohtaisesti, tai lähettäjän vastuulla postitse
maksettuna postilähetyksenä, telekopiona tai sähköpostilla taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen.
Sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen käsittelymaksu
Oikaisuvaatimukseen annettava päätös on maksuton.
Yhteystiedot
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
postiosoite:
käyntiosoite:
puhelinvaihde
aukioloaika
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