
OIKAISUVAATIMUSOSOITUS  
 

Se, jonka oikeutta kalatalousalueen yleiskokouksen tai hallituksen taikka toiminnanjohtajan kalastuslain 
(379/2015) 27 §:n 3 momentin nojalla tekemä päätös koskee, voi vaatia kalatalousalueen yleiskoko-
ukselta 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. 

 

Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle 
Määräaika oikaisun tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaantipäivästä. 

Määräaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on 

pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, oikaisuvaatimuksen 

määräaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään.  

 Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti: 
- Jos päätös on luovutettu asianomaiselle, asianomaisen asiamiehelle tai lähetille, tiedoksisaantipäivä 
ilmenee päätöksessä olevasta leimasta 

 - Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä päivänä 
postituspäivästä, jollei muuta ilmene 
- Jos päätös on lähetetty saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuksesta 
- Jos päätös on lähetetty sähköisesti tavallisena tiedoksiantona, asiakirja katsotaan annetun tiedoksi 
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä 

 - 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. 
- Jos päätös tai kuulutus sen nähtävä pitämisestä on julkaistu julkisella kuulutuksella tai kuulutuksella 
virallisessa lehdessä, katsotaan tiedoksisaannin tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jolloin 
kuulutus tai kuulutus Virallisessa lehdessä on julkaistu.  
- Viranomaisen tietoon asia katsotaan tulleen kirjeen saapumispäivänä. 
 
Jollei oikaisua suoriteta, voi oikaisun pyytäjä hakea päätökseen muutosta valittamalla kolmenkymmenen 
(30) päivän kuluessa oikaisuvaatimuksen tekemiseen annetun päätöksen tiedoksisaamisesta Itä-Suomen 
hallinto-oikeuteen. 

 
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja allekirjoittaminen 

Oikaisuvaatimuksessa, joka osoitetaan kalatalousalueen yleiskokoukselle, on ilmoitettava seuraavat asiat: 
 -oikaisua vaativan nimi ja kotikunta 

-päätös, johon oikaisua haetaan, mitä muutoksia ja millä perusteilla vaaditaan tehtäväksi 
-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 
 - päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

- tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetyn määräajan 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 kalatalousalueelle 

 
Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen 

Oikaisuvaatimus on toimitettava kirjallisesti joko kalatalousalueen toimiston osoitteeseen: Kirkkokatu 9, 
57100 Savonlinna tai sähköisesti toiminnanjohtajalle ositteeseen: harry.harkonen@muikkussuomi.fi 
ennen 30 päivän määräajan päättymistä, jotta oikaisuvaatimus voidaan tutkia. Jos määräajan viimeinen 
päivä ei ole työpäivä, määräaika jatkuu seuraavan arkipäivän virka-ajan päättymiseen. 
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Toiminnanjohtaja Härkönen Harry 
Puruveden kalatalousalue c/o Etelä-Savon kalatalouskeskus ry. 
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