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Viite: Hakemuksenne, päivätty 15.2.2021

Kalastuslain (379/2015) 54 §:n mukainen onginta-, pilkintä- ja 
viehekalastuskielto Enonkosken Pirttilahdessa 1.9.2021 – 31.8.2026, 
Enonkoski (Etelä-Savo)

Hakija Kaivoksen Kalamiehet ry, Veli-Matti Vellonen

Hakemus ja hakemuksen perustelut

Hakija on Pohjois-Savon ELY-keskuksen Hämeenlinnan toimipaikkaan 
15.2.2021 saapuneessa ja mm. 26.5.2021 sähköpostilla 
täydentämässään hakemuksessa pyytänyt, että ELY-keskus kieltäisi 
kalastuslain (379/2015) 7 §:ssä tarkoitetun onginnan, pilkinnän ja 
viehekalastuksen Enonkosken Pirttilahdessa (30,8 ha), ks. liitekartta, 
1.9.2021 – 31.8.2030. 
Pirttilahti on kolmen osakaskunnan omistama ja hakijalla on 
osakaskuntien kanssa voimassa olevat vuokrasopimukset ko. alueesta. 
Lahteen istutetaan vuosittain noin 2 800 kiloa 2-vuotiaita – 3-kesäisiä 
kirjolohia. Alueelle myydään lupia myös ulkopuolisille. Kiellolla halutaan 
turvata kaupallisessa tai muussa erityisessä tarkoituksessa tehtyjen 
kalaistutusten taloudellinen hyödyntäminen. Alueella on ollut jo kauan 
vastaava kielto, voimassa oleva kielto päättyy 31.8.2021.

Välitoimenpiteet ELY-keskus kuulutti hakemusasian vireilläolosta 9.6.-16.7.2021 
Enonkosken kunnan ja ELY-keskuksen Internet-sivuilla: www.ely-
keskus.fi > Etusivu > Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitukset > 
Alueellista tietoa, valitse: Pohjois-Savo. 

Annetut lausunnot Irma Kolari kumppaneineen lausuivat 25.7.2021 päivätyssä 
lausunnossaan mm. seuraavaa: 

http://www.ely-keskus.fi/
http://www.ely-keskus.fi/
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Istuta-ongi-kalastus on jatkunut Pirttilahdella jo vuodesta 1994. Kuten 
aikaisemminkin olemme todenneet, omakotiasutuksen keskellä 
sijaitseva, pinta-alaltaan 30,8 hehtaaria oleva, kapea ja matalahko 
Iahtialue ei ole sopiva kyseiselle toiminnalle. Lahden rannoilla on lähes 
30 omakotitaloa. Lähes 30 vuotta jatkunut, vain petokaloihin kohdistunut 
kalastus, on todennäköisesti heikentänyt luontaisia petokalakantoja. 
Pienet särkikalat ja ahvenet ovat silminnähden runsastuneet. 
Kalakannan muutos edistää Ievätuotantoa ja rehevöitymistä. 
Pyyntikokoisina istutettavat kirjolohet eivät yleensä opi syömään 
Iuonnonravintoa. Vain osa istukkaista saadaan saaliiksi, loput kuolevat 
mm. nälkiintymiseen ja näin ihmisravinnoksi sopivaa kalaa menee 
hukkaan. Lahden vedenlaatu näyttää heikkenevän ja sinilevähaitat ovat 
yleistyneet ja pahentuneet. Sillä voisi olla suuri merkitys paitsi ranta-
asukkaille, myös yleisemminkin kirkonkylän Iähiluonto- ja 
liikuntakohteena (mm. soutu ja talvisin hiihto ja luistelu, joka ei 
nykytalvina aina onnistu ison selän puolella), mikäli lahtea ei olisi 
alistettu pääasiassa muualta tulevien kirjolohenkalastajien käyttöön. 
Ranta-asukkaille Iähiveden kalastusmahdollisuuden menetys, 
vaihdellen jopa mato-onginnan kiellosta sen sallimiseen osalle ranta-
asukkaista, on tuntunut kohtuuttomalta. Ranta-asukkaat ovat 
vastustaneet lohilammikkotoimintaa jo pitkään, mutta mielipidettä ei ole 
otettu osakaskunnissa Vuokrapäätöksiä tehtäessä huomioon. Ranta-
asukkaat ovat kokeneet kalastajien oleilun lähellä omia pihoja ja 
laitureita häiritseväksi. Häiriön pienentämiseksi on määrätty 50 metrin 
suojavyöhyke asuttuihin rantoihin. Mikäli yleiskalastuskieltoa jatketaan, 
tätä sääntöä tulee jatkaa. Myös mahdollisuus ongintaan tulee sallia 
ranta-asukkaille. Tutkittua tietoa on, että vesialueen ekologinen tila 
vaikuttaa rantakiinteistöjen arvoon, millä on yksittäisen 
kiinteistönomistajan kannalta suuri merkitys. Oman riskinsä aiheuttaa 
kalatautien tulo kirjolohipaikkoja kiertelevien kalastajien välineiden 
mukana. Jos kielto myönnetään, viisi vuotta on maksimi.

Eero Saramäen mielipide ja muistutus 13.7.2021 Pirttilahden 
kalastuksen rajoitukseen:

Asun Pirttilahden rannalla omistamatta 20 m:n rantakaistaa, rannassa 
on kuitenkin minulla laituri ja vene. Kalastus häiritsee elämääni siten, 
että kalastetaan aivan rannan välittömässä läheisyydessä 
kunnioittamatta kalastuslain kieltoa kalastaa asutun rannan 
läheisyydessä. Omarantaisten tonttien läheisyydessä on rajattu 
Kaivosten Kalamiesten toimesta n. 50 m:n kalastukselta rauhoitettu 
alue. Omarantaisten tonttien omistajilla on onkimis- ym. oikeuksia, joita 
meillä rantaa omistamattomilla ei ole. Kesän lämpimillä ilmoilla kuolee 
istutuskaloja. Ottaen huomioon, että Pirttilahden rannalla on n. 30 
vakituista asuntoa on sen käyttö kaupalliseen kalastukseen sopimaton. 
Mielestäni kyseessä olevaa kalastusrajoitusta ei tule jatkaa tai mikäli 
jatko sallitaan, niin kaikille ranta-asukkaille tulee taata samat oikeudet. 
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Heinäveden reitin kalatalousalue totesi lausunnossaan 24.6.2021, 
että kalatalousalueen näkemyksen mukaan Kaivoksen Kalamiehet ry:n 
ylläpitämän erityiskalastuskohteen toiminta Pirttilahdella on 
vakiintunutta ja laajasti hyväksyttyä, eikä sen toiminta vaaranna 
valmisteilla olevan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman 
tavoitteiden toteutumista. Pirttilahden erityiskalastuskohteen toiminnan 
ylläpidon ja jatkamisen kannalta kalastuslain 54 §:n mukaisten 
yleiskalastusoikeuksien kieltäminen on välttämätöntä. Edellä mainituin 
perustein puollamme yleiskalastusoikeuksien rajoittamista Pirttilahdella 
hakemuksen mukaisesti.

Annetuista lausunnoista pyydettiin hakijalta vastinetta 20.8.2021 
mennessä. Vastineessaan 16.8.2021 hakija lausui mm. seuraavaa:

1. Omarantaisia vakituisesti asuttuja taloja on lahden rannalla 
tietojemme mukaan reilu 10 kpl ja kaikkiaan omarantaisia 
tontteja 18 kpl.

2. Lahdella tehdään jatkuvaa hoitokalastusta, kalaston ja 
vesikasvillisuuden seurantaa ja järjestetään kuntalaisille sekä 
koululaisille vapaita kalastustapahtumia.

3. Kalastonseuranta on toteutettu Ely-keskuksen vaatimilla 
menetelmillä. Näistä saadut tulokset kertovat lahden kalaston 
olevan hyvässä kunnossa. Hoitokalastuksen yhteydessä saadut 
petokalat vapautetaan takaisin lahteen.

4. Toisarvoista kalaa hoitokalastetaan vuosittain keskimäärin 400 
kg nuottaamalla, onkimalla ja katiskoilla pyytämällä.

5. Lahdella järjestettävissä seuramme rantaonki- ja 
pilkkikilpailuissa ovat saaliit pienentyneet vuosi vuodelta.

6. Tietojemme mukaan kirjolohi oppii syömään luonnonravintoa.
7. Keräämme kalastajilta saalisraportteja. Näiden perusteella 

tiedämme tarkasti, kuinka paljon lahdessa on kirjolohta ja 
voimme suunnitella istutukset niin, että “yli-istutusta” ei tapahdu. 
Lämpimän veden aikaa minimoimme kirjolohen määrän lahdella 
ja istutuksia ei myöskään tällöin tehdä.

8. Kesällä 2020 Ely-keskuksen tilaamassa 
vesikasvillisuustutkimuksessa todetaan lahden vedenlaadun ja 
kasvillisuuden olevan erinomaisessa kunnossa.

9. Enonkosken kunnasta löytyy varmasti lähiliikuntapaikat 
jokaiselle liikunnan harrastajalle. Monelle esimerkiksi Ylä-
Enonveden hiihtoladut ym:t ovat huomattavasti lähempänä kuin 
ne olisivat Pirttilahdella. Esimerkiksi mainittuja talviliikuntalajeja, 
kuten hiihto ja luistelu, ei ole lahdella rajoitettu millään tavalla. 
Alkutalvesta mittaamme jään paksuutta ja ilmoitamme siitä, 
milloin jäällä on turvallista liikkua. Myöskään avovesikaudella ei 
lahdella liikkumista ole rajoitettu muuten kuin, että veneitä ei saa 
tuoda muualta tautiriskin takia.

10. Vesialueeseen rajoittuvalla kiinteistöllä pysyvästi asuvan tai 
hänen perheenjäsenensä on oikeus harjoittaa rannalta käsin 
tapahtuvaa kalastuslain (286/1982) 88 §:n 1 momentissa 
tarkoitettua ongintaa.

11. Kesällä 2020 Ely-keskuksen tilaaman 
vesikasvillisuustutkimuksen mukaan Pirttilahden veden laatu on 
jopa paremmassa kunnossa kuin Ylä-Enonveden.
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12. Lahteen kaikki istutetut kirjolohet tulevat kyseisestä 
Luonnonvarakeskuksen viljelylaitoksesta. Viljelylaitos ei istuta 
missään / minnekään sairaita kaloja. Tämä perustuu 
lainsäädäntöön, joka kieltää sairaiden kalojen istuttamisen.

Päätös

Pohjois-Savon ELY-keskus on kalastuslain (379/2015) 54 §:n nojalla 
päättänyt kieltää kalastuslain 7 §:ssä tarkoitetun onginnan, 
(vesialueeseen rajoittuvalla kiinteistöllä pysyvästi asuvan tai hänen 
perheenjäsenensä on kuitenkin oikeus harjoittaa rannalta käsin 
tapahtuvaa kalastuslain (379/2015) 7 §:n 1 momentissa tarkoitettua 
ongintaa), pilkinnän ja viehekalastuksen Enonkosken Pirttilahdessa 
1.9.2021 – 31.8.2026 (ks. liitekartta) seuraavilla ehdoilla: 

Ehdot

1) Alueelle istutettavissa kaloissa ei saa olla havaittavia kalatauteja.

2) Istutuksissa on noudatettava kalastuslain määräyksiä esim. istutus
tietojen toimittamisen suhteen. Istutustiedot toimitetaan ensisijaisesti 
sähköisen SÄHI-järjestelmän kautta. 

3) Kalastusta 50 metriä lähempänä asuttua rantatonttia saa harjoittaa 
vain tontinomistajan luvalla.

4) Vesialueeseen rajoittuvalla kiinteistöllä pysyvästi asuvan tai hänen 
perheenjäsenensä on oikeus harjoittaa rannalta käsin tapahtuvaa kalas-
tuslain (379/2015) 7 §:n 1 momentissa tarkoitettua ongintaa. 

5) Hakijan tulee ilmoittaa kiellosta, mm. kalastuksen ohjausta ja valvon-
taa varten, esimerkiksi alueelle asetetuilla tauluilla. 

6) Mikäli kielto alueella käy tarpeettomaksi esim. toiminnan loputtua on 
hakijan ilmoitettava siitä viipymättä ELY-keskukselle, jolloin kielto voi-
daan tarpeettomana perua.

7) Hakijan on pyydettäessä annettava ELY-keskukselle selvitys kielto-
päätöksen kohdevesistön hoidosta ja käytöstä (mm. kalastajamäärät, 
myytyjen lupien määrät, mahdollinen saalistieto sekä muut hoitotoimet). 
Selvitys on liitettävä myös mahdolliseen kieltoa koskevaan uuteen ha-
kemukseen.

Kalastuksessa on noudatettava muilta osin kalastuslain ja -asetuksen säädöksiä. 

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan välittömästi. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
määrää kalastuslain 124 §:n nojalla, että tätä päätöstä on mahdollisesta 
muutoksenhausta huolimatta noudatettava.
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Päätöksen perustelut

Kalastuslain (379/2015) 54 §:n mukaan ELY-keskus voi määrätyllä vesialueella 
rajoittaa 7 §:ssä tarkoitettua onkimista, pilkkimistä ja viehekalastusta taikka kieltää ne 
enintään kymmeneksi vuodeksi. Pirttilahtea hoidetaan säännöllisin kirjolohi-istutuksin. 
Kalastuslain mukaisen onkimisen, pilkkimisen ja viehekalastuksen kiellon avulla 
ohjataan ja hallitaan kalastusta sekä turvataan suoritettujen kalaistutusten 
hyödyntäminen. Toiminta Pirttilahdella on jatkunut jo vuodesta 1994, eikä toiminta 
vaaranna valmisteilla olevan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman 
tavoitteiden toteutumista.

Seuraavan päätöksen valmisteluun tarvittavan seurantatiedon hankintaa varten 
tämän päätöksen mukainen kielto on annettu vain viideksi vuodeksi. 

Päätös määrätään täytäntöön pantavaksi mahdollisista valituksista huolimatta, koska 
toiminnan mahdollinen keskeytyminen valituksen ajaksi voisi aiheuttaa hakijalle 
kohtuutonta haittaa ja taloudellisia menetyksiä.

Käsittelymaksu 110 € (alv 0 %) 

Maksua koskeva erillinen lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja 
henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Sovelletut oikeusohjeet

Kalastuslaki (379/2015) 7 §, 54 § ja 124 §
Hallintolaki (434/2003) 41 §, 62 § ja 62 a §
Valtion maksuperustelaki (150/1992) 6 §
Valtioneuvoston asetus (1272/2020) ELY-keskusten maksullisista suoritteista 2 §

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea kalastuslain 124 §:n nojalla valittamalla muutosta Itä-
Suomen hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Valitusosoitus on liitteenä.

Tämän päätöksen käsittelymaksun suuruudesta voi hakea oikaisua Pohjois-Savon 
ELY-keskukselta. Oikaisuvaatimusosoitus on liitteenä.

Allekirjoitukset

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä 
asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt kalatalousasiantuntija Jari Pelkonen ja 
ratkaissut johtava kalatalousasiantuntija Jorma Kirjavainen.

Liitteet

Kartta kalastuskieltoalueesta
Valitusosoitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen
Oikaisuvaatimusosoitus päätöksen maksusta
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Jakelu ja tiedoksianto

Päätös hakijalle, lasku toimitetaan erillisenä myöhemmin
Heinäveden reitin kalatalousalue
Enonveden osakaskunta
Haverilanjoen osakaskunta
Muholan osakaskunta
Irma Kolari kumppaneineen
Eero Saramäki
MMM:n kalastuskieltoalueiden karttapalvelu www.kalastusrajoitus.fi 

Yleistiedoksianto päätöksen antamisesta; julkinen kuulutus sekä päätös ovat 
nähtävänä Enonkosken kunnassa ja ELY-keskuksen verkkosivulla (www.ely-keskus.fi 
> Etusivu > Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitukset > Alueellista tietoa, valitse: 
Pohjois-Savo) 4.10.2021 asti.

Lisätietoja

Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kalatalousasiantuntija Jari Pelkonen, p. 0295 025 
085, tai sähköpostitse jari.pelkonen@ely-keskus.fi

http://www.kalastusrajoitus.fi/
http://www.ely-keskus.fi/
mailto:jari.pelkonen@ely-keskus.fi
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Kartta kalastuskieltoalueesta
Päätöksessä tarkoitettu kalastuskieltoalue on merkitty karttaan punaisella.

Kartta: Kalataloushallinnon KAVERI-tietojärjestelmä
Taustakartta/paikkatieto: Maanmittauslaitos, Karttakeskus, Suomen ympäristökeskus
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VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä Itä-Suomen hallinto-
oikeuteen. Valitus on tehtävä kirjallisesti. 

Valitusaika

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 viraston 
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.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmä on osoitettava Itä-Suomen hallinto-oikeudelle ja siinä on ilmoitettava:
- päätös, johon muutosta haetaan (valituksen kohteena oleva päätös), 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 
tehtäväksi (vaatimukset) sekä

- vaatimusten perustelut. 
- oikaisuvaatimuksen tehnyt saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää 
vaatimuksilleen uusia perusteluja, mutta hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se 
perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan 
päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu 
valittajaan.
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- valittajan nimi ja yhteystiedot: postiosoite ja puhelinnumero sekä mahdollinen 
sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

- jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän 
yhteystiedot. 

- valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon 
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on 
ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin 
ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

- yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä 
hallintotuomioistuimelle.

Valituskirjelmän liitteet

Valitukseen on liitettävä
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys 
valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle; 

4) mahdollisen asiamiehen valtakirja tai selvitys asiamiehen toimivallasta.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. 
Lähettäjän vastuulla asiakirjat voi lähettää myös postitse, lähetin välityksellä, telekopiona 
tai sähköpostilla. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille 
valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköisesti 
(telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se 
on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan 
käsitellä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään asian käsittelystä Itä-Suomen hallinto-oikeudessa 
oikeudenkäyntimaksu 260 euroa, ellei valittaja tuomioistuinmaksulain (1455/2015, muut. 
1383/2018) nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. 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. 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Itä-Suomen hallinto-oikeuden yhteystiedot ja asiointiosoite 

Postiosoite PL 1744, 70101 KUOPIO

Käyntiosoite Minna Canthin katu 64, Kuopio 

Sähköposti ita-suomi.hao@oikeus.fi

Puhelinvaihde 029 56 42500, telekopio 029 56 42501

Virka-aika 8.00 – 16.15 

 

mailto:ita-suomi.hao@oikeus.fi
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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.

Valitusviranomainen

Valitusviranomainen on Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Aika oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kuuden (6) kuukauden kuluessa maksun määräämisestä 
(päätöksen tai laskun tekopäivästä). Oikaisuvaatimuksen on saavuttava viranomaiselle 
virka-aikana 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 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, ja siinä on ilmoitettava:

- 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.
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Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja 
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

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Käyntiosoite Kallanranta 11, Kuopio

Postiosoite PL 2000, 70101 Kuopio

Sähköposti kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi 

Puhelinvaihde 0295 026 500

Virka-aika 8.00 – 16.15

mailto:kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi


Tämä asiakirja POSELY/629/2021 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument POSELY/629/2021  har 
godkänts elektroniskt

 Kirjavainen Jorma 25.08.2021 08:32

 Pelkonen Jari 25.08.2021 08:28


