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1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Jukka Pusa avasi kokouksen klo 14.00 ja toivotti kaikki
tervetulleiksi.
2. Kokouksen puheenjohtajan, pöytäkirjan tekijän, pöytäkirjan tarkistajien ja
äänten laskijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Pusa, pöytäkirjan tekijäksi Mervi
Paajanen ja pöytäkirjan tarkistajiksi Antero Haaranen ja Jaana Leppänen ja samalla
sovittiin, että tarvittaessa he voivat toimia myös ääntenlaskijoina.
3. Todetaan äänioikeutetut paikalla olevat jäsenet
Osanottajaluettelon tarkastuksen jälkeen todettiin, että läsnä oli kahdeksan 8
äänivaltaista edustajaa, joilla oli 19 ääntä. Lisäksi paikalla oli 2 henkilöä ilman
äänioikeutta.
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouksen kutsukirje oli lähetetty 18.3.2022 tiedossa oleville kalatalousalueen
jäsenille, joten kokous todettiin sääntöjen määräämällä tavalla koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena.
6. Kokousesitelmä:
Kirsi Karhio esitteli Pro Höytiäisen toimintaa.
7. Kertomus tilikauden toiminnasta vuodelta 2021 (liite 1)
Vuoden 2021 toimintakertomus hyväksyttiin liitteen 1 mukaisena.
8. Vuoden 2021 tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajan lausunto (liite 2)
Vuoden 2021 tuloslaskelma ja tase hyväksyttiin liitteen 2 mukaisena. Kuultiin
tilintarkastajan lausunto vuoden 2021 tileistä.
9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
10. Valitaan hallitukseen jäsen kaudelle 2022 - 2023
Ari Hurskainen on pyytänyt eroa hallituksesta ja hänen tilalleen täytyy valita uusi
jäsen. Hallitukseen esitettiin valittavaksi Eetu Karhunen. Muita esityksiä ei tullut,
joten Eetu Karhunen valittiin hallitukseen Ari Hurskaisen tilalle.
11. Kalastusrajoitukset ja lupaehdot
 Vuoksen alueen harjuksen toimenpideohjelma
Käytiin läpi Vuoksen harjuksen toimenpideohjelmassa suositeltuja
toimenpiteitä. Hallitus esittää, että harjuksen kalastukseen määrätään
saaliskiintiö: 2 harjusta / kalastaja / vuorokausi (tähän haettava päätös ELYkeskukselta).
Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys.
 Kalastus Rauanlahdessa. Rauanlahden kalataloudellinen merkitys on
vähäinen. Tällä hetkellä ei ole tarvetta tehdä rajoituksia.
 Lupaehtojen täydentäminen
Lisätäänkö lupatiedotteeseen teksti: viehekalastuslupa on vain vapaaajankalastukseen tarkoitettu. Päätettiin, että vuoden 2023 lupatiedotteeseen
lisätään em. teksti. Teksti lisätään nettisivuille viipymättä kokouksen jälkeen.
12. Muut asiat
 Tiedoksi: Käyttö- ja hoitosuunnitelma on käsitelty Vuoksen pohjoisessa
yhteistyöryhmässä ja lähetetty ELY-keskuksen vahvistettavaksi.
 Kokouskutsujen toimittaminen jatkossa. Laitetaan kutsut seuraavalla kerralla
sekä kirjeellä, että sähköpostilla.
 Toimitetaan seuraavalla kerralla puita myös Pekan Saunasaaren
nuotiopaikoille.

 Tiedoksi: Istutuksia ei pystytä istukkaiden saatavuusongelmien vuoksi
toteuttamaan talousarvion mukaisessa laajuudessa. Taimenta saadaan
12 000 eurolla ja järvilohta 1250 kpl (vajaalla 4000 eurolla) kysytty Savon
taimenen lisäksi myös Vääräniemen kalanviljelylaitokselta ja Voimalohi Oy:ltä.
Istutetaan tänä vuonna Kontioniemeen tai Häikänniemeen.
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.29.
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Höytiäisen kalatalousalueen jäsenille

Höytiäisen kalatalousalueen sääntömääräinen kokous pidetään
tiistaina 12.4.2022 klo 14.00 Joensuussa Marjalan ABC-asemalla Mustikka
kokoustilassa.
Kokouksessa käsitellään ja päätetään oheisen esityslistan mukaiset asiat.
Kokousedustajien on osoitettava valtuutuksensa pöytäkirjaotteella, valtakirjalla tai muulla
tavoin. Valtakirjaa ei tarvita silloin, kun jäsentä edustaa osakaskunnan puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja, eikä silloin jos valtakirja on jo aiemmin lähetetty kalatalousalueelle.
Kokouksesta laadittava pöytäkirja on nähtävänä Höytiäisen kalatalousalueen nettisivuilla
hoytiainen.fi ja Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskuksen toimistolla, Rekkatie 11 A 1,
13. - 26.4.2022 (avoinna sopimuksesta).
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Liite n:o 1

HÖYTIÄISEN KALATALOUSALUEEN KERTOMUS
TILIKAUDEN TOIMINNASTA VUODELTA 2021


Kysymyksessä oli kalatalousalueen kolmas (3.) toimintavuosi



Kalatalousalueen vesialueiden kokonaispinta-ala on 31 040,65 hehtaaria



Äänioikeutettujen kokousedustajien lukumäärä on 17



Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vahvistanut kalatalousalueen
säännöt päätöksellään Dnro POSELY/105/5730-2019 20.2.2019

HALLINTO
Kalatalousalueen hallituksen puheenjohtaja: Jukka Pusa.
Varapuheenjohtaja: Hannu Launonen.
Muut jäsenet: Ari Majoinen, Ari Hurskainen, Jaana Leppänen, Jukka Puumalainen ja Keijo
Vapalahti.
Toiminnanjohtaja: Päivi Kiiskinen (28.9.2021 alkaen Mervi Paajanen)
Tilintarkastaja: Varsinainen Raimo Liukku HTM, varalla Pentti Hämäläinen KHT.
Tilaisuudet

Kpl

Yleisiä kokouksia

4 (1 kirjekokouksena)

Osallistujia
10, 8+2, 11, 12

Hallituksen kokouksia

4

5+1, 6+1, 7+1, 7+1

TOIMINNAN RAHOITUS
Toiminta rahoitettiin vuonna 2021 kalastuslupien myyntituloilla ja saaduilla avustuksilla (taulukot alla).
LUPIEN MYYNTI (ALV 0%)
Kalastusluvat

2021

2020

2019

2018

Tilitetyt €

30 306 €

22 198 €

30 126 €

30 313 €

Nettiin maksetut €

5 064 €

5 416 €

4 214 €

4 197 €

Yhteensä €

35 370 €

27 614 €

34 340 €

34 510 €

Vuoden 2020 Metsähallituksen tilittämät viehelupatulot 7 677 € ja Räsäsen ja Kinnusen lupatulot 1 205 € (yht. 8 882 €) olivat kirjautuneet vuodelle 2021. Tuo 8 882 € kuuluisi siis vuoden
2020 tuloihin ja vuoden 2020 todelliset lupatulot ovat 36 496 €. Metsähallitus on tilittänyt
maaliskuussa 2022 vuoden 2021 lupatuloja 9 679 €. Vuoden 2021 todelliset lupatulot ovat
siis 36 166 €.
YKSIKKÖMERKKIEN MYYNTI (ALV 0%)
2021
Myytyjen merkkien määrä

2 934

2020

2019

2018

3 248

3 436

3 470

Merkin hinta 4 € / kpl. Yleismerkkiä myytiin yhteensä 9 465 euron edestä (ALV 0%).

AVUSTUKSET
Kalatalousalue sai käyttöönsä erilaisia avustuksia ja määrärahoja seuraavasti:
2021

2020

2019

Edistämismäärärahat

2 160 €

16 750 €

4 000 €

Kalatalousalueelle jäävät

5 635 €

301 €

-€

Toimintamäärärahat

9 455 €

9 080 €

10 045 €

Yhteensä

17 250 €

26 131 €

14 045 €

omistajakorvaukset

Edistämismäärärahoja saatiin 660 euroa Martonvaara-Ruvaslahden veneluiskan rakentamiseen ja 1500 euroa KHS:n laatimiseen.
KALANPOIKASTEN ISTUTTAMINEN
Kalatalousalue käytti järvitaimenistutuksiin 19 723 euroa (ALV 0%) ja istutukset toteutuivat
seuraavasti:
Kalalaji
Järvilohi
Järvitaimen

Paikka
Huhmari
Huhmari

Ikä
2-v
2-v

Kpl
2 564
6 977

Pituus/paino
191 mm / 66 g
237 mm / 135,7 g

Lisäksi Höytiäiseen toteutettiin Puntarikosken voimalaitoksen toimenpidevelvoitteena seuraavat istutukset:
Kalalaji
Järvitaimen
Plankton siika
Planktonsiika

Paikka
Huhmari
Kontioniemi
Halkoniemi

Ikä
2-v
1-k
1-k

Kpl
9 905
10 000
10 000

Pituus/paino
237 mm /137,7 g
121 mm / 12,1 g
121 mm / 12,1 g

KALASTUKSEN VALVONTA
Kalastuksenvalvontaa suorittivat alueen valtuuttamat valvojat ja Metsähallituksen erätarkastajat. Pohjois-Karjalan kalatalouskeskukselta ostettiin valvontapalvelua 4 458 eurolla (ALV 0 %).
Kalatalouskeskus toteutti Höytiäisellä valvontaa seitsemänä (7) päivänä, joista 3 talvella, 2
kesällä ja 2 syksyllä.
KALAKANTOJEN TILA
Yleisesti ottaen kalakantojen tila on hyvä lukuun ottamatta muikkukantaa, jossa ei ole elpymisen merkkejä.
MUU TOIMINTA
Kalatalousalue rahoitti kalasaunojen polttopuu- ja jätehuoltoa. Mökkitalkkareina toimivat Jukka
Pusa ja Heikki-Jussi Kupiainen. Käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimista jatkettiin. Kunnostettiin
Martonvaara-Ruvaslahden veneluiska.

Höytiäisen kalatalousalue

TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2021
EUR

1.1.-31.12.2020
EUR

35 801,54

27 614,03

5 634,50

300,95

2 160,00

16 750,00

43 596,04

44 664,98

-916,56

-703,58

0,00

-76,71

-916,56

-780,29

-40 287,68

-55 658,77

VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
Lupatuotot yhteensä
Kalavesien om.korvaukset

yhteensä

Kalatalouden edistämismäärärahat yhteensä
Tuotot

yhteensä

Kulut
Henkilöstökulut
Hallinto yhteensä
Muut maksetut korvaukset yhteensä
Henkilöstökulut

yhteensä

Kalastusaluekulut
Muut kulut
Kulut

yhteensä

yhteensä

yhteensä

VARSINAINEN TOIMINTA

YHTEENSÄ

-9 585,51

-7 507,99

-50 789,75

-63 947,05

-7 193,71

-19 282,07

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,07

1,86

0,07

1,86

0,07

1,86

9 455,00

9 080,00

VARAINHANKINTA
Tuotot

yhteensä

VARAINHANKINTA

YHTEENSÄ

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Rahoitustoiminta
Tuotot

yhteensä

yhteensä

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

YHTEENSÄ

YLEISAVUSTUKSET
Yleisavustukset

yhteensä

YLEISAVUSTUKSET

YHTEENSÄ

9 455,00

9 080,00

TILIKAUDEN TULOS

YHTEENSÄ

7 261,36

-10 200,21

7 261,36

-10 200,21

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

YHTEENSÄ

Höytiäisen kalatalousalue

TASE
31.12.2021
EUR

31.12.2020
EUR

73 498,37

64 401,26

73 498,37

64 401,26

73 498,37

64 401,26

73 498,37

64 401,26

Vastaavaa
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
Rahoitusarvopaperit

yhteensä

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vastaavaa

yhteensä

YHTEENSÄ

Höytiäisen kalatalousalue

TASE
31.12.2021
EUR

31.12.2020
EUR

64 544,64

74 744,85

7 261,36

-10 200,21

71 806,00

64 544,64

105,88

54,22

105,88

54,22

Muut velat

616,28

-197,60

Siirtovelat

970,21

0,00

1 586,49

-197,60

1 692,37

-143,38

73 498,37

64 401,26

Vastattavaa
OMA PÄÄOMA
Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä)
Tilikauden yli/alijäämä
OMA PÄÄOMA

YHTEENSÄ

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Siirtovelat
Pitkäaikainen

yhteensä

Lyhytaikainen

Lyhytaikainen
VIERAS PÄÄOMA
Vastattavaa

yhteensä
YHTEENSÄ
yhteensä

TI LI

NTARKASTUSKERTOMUS

Höytiäisen Kalatalousalueen jäsenille

Tilinpäätöksen tili ntarkastus
Lausunto

Olen tilintarkastanut Höytiäisen Kalatalousalueen (2077221-9) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2021
Tilin päätös sisältää taseen, liitetiedot, tuloslaskelman ja toimintakertomuksen.

Lausuntonani esitän, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan kalatalousalueen toiminnan tuloksesta ja
taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten
mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olen riippumaton kalatalousalueen niiden Suomessa noudatettavien eeftisten
vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani tilintarkastusta ja olen täyttänyt muut näiden vaatimusten
mukaiset eettiset velvollisuuteni. Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän
tarkoitukseen soveltuvaa til intarkastusevidenssiä.
Til in

päätöstä koskevat

ha

II

itu

ksen velvol

I

is u udet

Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa
voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttäå lakisääteiset
vaatimukset. Hallitus vastaa myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi
voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista
virheellisyyttä.

Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan kalatalousalueen kykyä jatkaa toimintaansa ja
soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on
laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsijos
kalatalousalue aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä
niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenani

on

hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä

kokonaisuutena

väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka
sisältää lausuntoni. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen

virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa.
Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä taivirheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden
yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät
tilinpäätöksen perusteella.
Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytän ammatillista harkintaa
ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

o

ja säilytän

Tunnistan ja arvioin väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden
riskit, suunnittelen ja suoritan näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankin lausuntoni
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että

t

väårinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että
virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä
yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittåmättä jättämistä tai virheellisten tietojen
esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

o

Muodostan käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäkseni
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta en siinä
tarkoituksessa, että pystyisin antamaan lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

r

Arvioin sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekå johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

.

Teen johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen
toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä,
esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa
merkittävää aihetta epäillä kalatalousalueen kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätökseni on, että
olennaista epävarmuutta esiintyy, minun täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessani lukijan
huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat
tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntoni. Johtopäätökseni perustuvat tilintarkastuskertomuksen

antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet
voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei kalatalousalue pysty jatkamaan toimintaansa.

o

Arvioin tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa,
rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia
siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta

ja

ajoituksesta

sekä merkittåvistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät
puutteellisuudet, jotka tunnistan tilintarkastuksen aikana.

ut ra po rtoi ntivelvoitteet
Muu informaatio
Mu

Velvollisuutenani on lukea toimintakertomukseen sisältyvä informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen
yhteydessä ja tätä tehdessäni arvioida, onko toimintakertomukseen sisältyvä informaatio olennaisesti
ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimani tietämyksen kanssa tai vaikuttaako
se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenani on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus
laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.
Lausuntonani esitän,

että

toimintakertomuksen

ja

tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia

ja että

toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teen

suorittamani

työn perusteella johtopäätöksen, että

toimintakertomukseen sisältyvässä
informaatiossa on olennainen virheellisyys, minun on raportoitava tästä seikasta. Minulla ei ole tämän asian

suhteen raportoitavaa.

T
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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 ohjesäännön vastainen taikka poikkeaa siitä, mitä käyttö- ja hoitosuunnitelmassa on
määrätty.
Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle
Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaantipäivästä.
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan
arkipäivään. Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä arkipäivänä ennen toimiston
aukioloajan päättymistä.
Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:
- Jos päätös on luovutettu asianomaiselle, asianomaisen asiamiehelle tai lähetille, tiedoksisaantipäivä ilmenee
päätöksessä olevasta leimasta.
- Jos päätös on lähetetty postitse tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä päivänä postituspäivästä, jollei muuta ilmene.
- Jos päätös on lähetetty postitse 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 (sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä.
- Jos päätös tai kuulutus sen nähtävänä pitämisestä on julkaistu julkisella kuulutuksella tai kuulutuksella virallisessa lehdessä, katsotaan tiedoksisaannin tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jolloin julkinen
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 hallintooikeuteen.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja allekirjoittaminen
Oikaisuvaatimuksessa, joka osoitetaan kalatalousalueen yleiselle kokoukselle, on ilmoitettava seuraavat asiat:
- vaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta
- päätös, johon oikaisua haetaan, mitä muutoksia ja millä perusteella vaaditaan tehtäväksi
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin oikaisuvaatimusta koskevat päätökset voidaan toimittaa
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen valtuuttamansa edustaja tai asiamies tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja
kotikunta. Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmän 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
Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava kirjallisesti joko Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskukseen (Rekkatie 11 A 1,
80100 JOENSUU) tai sähköisesti toiminnanjohtajalle ennen 30 päivän määräajan päättymistä, jotta vaatimus
voidaan tutkia. Jos määräajan viimeinen päivä ei ole työpäivä, määräajaksi lasketaan seuraava arkipäivä.
Yhteystiedot
Toiminnanjohtaja Mervi Paajanen, 050-574 3898, mervi.paajanen@muikkusuomi.fi

