
OIKAISUVAATIMUSOSOITUS  
 
Se, jonka oikeutta kalatalousalueen yleiskokouksen tai hallituksen taikka toiminnanjohtajan kalastuslain 
(379/2015) 27 §:n 3 momentin nojalla tekemä päätös koskee, voi 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 (KHS) 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  
Oikaisuvaatimus on esitettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta. 
Tiedoksisaanti on tapahtunut seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jolloin kuulutus Virallisessa lehdessä on 
julkaistu. 
  
Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen  
Oikaisuvaatimuskirjelmän voi toimittaa kalatalousalueelle henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin 
välityksellä, postitse maksettuna postilähetyksenä tai sähköpostina. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen 
tapahtuu lähettäjän vastuulla. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava kalatalousalueelle virka-aikana 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.  
 
Käsittelymaksu 
Oikaisuvaatimukseen annettava päätös on maksuton.  
 
Valitus 
Jollei oikaisua suoriteta, voi oikaisun pyytäjä vielä hakea päätökseen muutosta valittamalla Helsingin 
hallinto-oikeuteen. Valitusviranomainen voi päättää, että ennen asian lopullista ratkaisemista 
moitteenalainen päätös saadaan panna täytäntöön heti, jos siihen on erityistä syytä eikä täytäntöönpano tee 
muutoksenhakua hyödyttömäksi. Oikaisuvaatimukseen käsittelyä koskevaan päätökseen tullaan liittämään 
ohjeet valituksen tekemisestä (valitusosoitus) 
 
Yhteystiedot  
 
Paraisten-Nauvon Kalatalousalue 
Toiminnanjohtaja:  Olav Granström 
Postiosoite:   c/o Åbolands Fiskarförbund, Kauppiaskatu 5, 21600 PARAINEN 
Käyntiosoite:  Kauppiaskatu 5, 21600 PARAINEN 
Puhelin:   +358 400-527 094 
s-posti:   olav.granstrom@abofish.net 
Kotisivu:   www.abofisk.net 


