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ETUAJO-OIKEUS LAUTOILLE

1. Tiedot hakijasta
Hakijan/hakijoiden täydellinen nimi (yksityishenkilö, Oy, Ky, avoin yhtiö tai muu yhteisö, ei toiminimi)

Täydellinen henkilötunnus/Y-tunnus Ammatti/toimiala

Postiosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Kotipaikka

Työpuhelin Kotipuhelin Faksi

Sähköpostiosoite

2. Hakemuksen aihe
Uusi etuajo-oikeus
Uudistus. Uudistettavan päätöksen pvm ja diaarinumero:
Tilapäinen käyttö (tarkoittaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta lainattavia kilpiä)

Muutos, muutettavan päätöksen pvm ja diaarinumero:
3. Voimassaoloaika (enintään 4 vuotta)

Alkaen         /           20 
4. Kilpitunnus
Päätöksen diaarinumero, yksityishenkilöt (ELY-keskus täyttää)

Tunnus (jos hakijana on yritys, yhteisö tms., enintään 25 merkkiä)

Montako paria (useampi kuin yksi kilpipari; perusteltava)

5. Lauttapaikat
Parainen - Nauvo Nauvo - Korppoo Korppoo - Norrskata - Houtskari
Mossala - Dalen Heponiemi - Kannvik Kasnäs - Långnäs
Skåldö Vartsala Hailuoto

Perustelut
6. Perustelut
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7. Lisätietoja
Lisätietoja

8. Allekirjoitus
Allekirjoitus

Nimenselvennys

Paikka ja päiväys

9. Yhteystiedot
Jos yhteyshenkilö on muu kuin hakija, yhteyshenkilön nimi, osoite ja puhelinnumero

10. Päätöstä koskevan laskun maksaminen
Laskutusosoite

Verkkolaskuosoite

Verkkolaskun välittäjätunnus

Laskuun merkittävä viite

Laskun viitenumero on aina mainittava laskua maksettaessa

11. Kilvet

Muovitarrat
Kilvet (kiinnitystarrat sisältyvät hintaan)

Kilpien toimitus ja tyyppi (molempien kilpivaihtoehtojen koko on 17x10 cm ja väri on punainen). Kilvet tai tarrat lähetetään 
postitse, lasku seuraa mukana. Kilpien hinta on 30 euroa (+ alv 24 % + postituskulut)/pari, tarrojen 20 euroa (+ alv 24 % + 
postituskulut)/pari.

12. Hakemuksen liitteet
Työnantajan todistus
Muita liitteitä, mitä?
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Hakemus toimitetaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen, joka pyytää siitä 
lausunnon kunnalta harkintansa mukaan. 
  
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Käyntiosoite:  Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku 
Postiosoite:  PL 236, 20101 Turku 
Puhelin:  0295 022 500 
Sähköposti:  kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi 
 

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET 
Kohta 1  Kaikkien niiden nimet, joille etuajo-oikeutta haetaan. 
Kohta 2  Muutos tarkoittaa muutosta alkuperäiseen päätökseen. Muutoksesta tehdään lisäpäätös, joka on liitettävä       
  alkuperäiseen päätökseen. Lisäpäätöksen voimassaolo on sama kuin alkuperäisen päätöksen. 
  
  Tilapäinen käyttö tarkoittaa tilapäisiä kilpiä, jotka myönnetään enintään kolmeksi kuukaudeksi. Kilvet saa   
  lainaksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja ne on palautettava välittömästi   
  käytön jälkeen. 
  
Kohta 4   Yksityishenkilöillä kilpiin merkitään päätöksen diaarinumero, yrityksillä ja yhteisöillä tms. yrityksen ilmoittama   
  tunnus. 
  
Kohta 8  Hakemuksen allekirjoittaminen ei ole välttämätöntä. 
  
Kohta 12  Jos etuajo-oikeutta haetaan työmatkojen perusteella, hakemukseen on liitettävä työnantajan todistus 
  
Etuajo-oikeus myönnetään enintään neljäksi vuodeksi hakemuksessa esitetystä alkamispäivämäärästä tai lupaviranomaisen 
määräämästä aloitusajankohdasta. 
  
Hakemuksia vastaanotetaan jatkuvasti. Hakemukset pyritään käsittelemään kahden kuukauden kuluessa hakemuksen 
saapumisesta viranomaiselle. Päätös lähetetään postitse (lasku lähetetään myöhemmin erikseen).
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10. Päätöstä koskevan laskun maksaminen
Laskun viitenumero on aina mainittava laskua maksettaessa
11. Kilvet
Kilpien toimitus ja tyyppi (molempien kilpivaihtoehtojen koko on 17x10 cm ja väri on punainen). Kilvet tai tarrat lähetetään postitse, lasku seuraa mukana. Kilpien hinta on 30 euroa (+ alv 24 % + postituskulut)/pari, tarrojen 20 euroa (+ alv 24 % + postituskulut)/pari.
12. Hakemuksen liitteet
Hakemus toimitetaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen, joka pyytää siitä lausunnon kunnalta harkintansa mukaan.
 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusKäyntiosoite:                  Itsenäisyydenaukio 2, 20800 TurkuPostiosoite:                  PL 236, 20101 TurkuPuhelin:                  0295 022 500Sähköposti:                  kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi
 
LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET
Kohta 1                  Kaikkien niiden nimet, joille etuajo-oikeutta haetaan.
Kohta 2                  Muutos tarkoittaa muutosta alkuperäiseen päätökseen. Muutoksesta tehdään lisäpäätös, joka on liitettävä                     
                  alkuperäiseen päätökseen. Lisäpäätöksen voimassaolo on sama kuin alkuperäisen päätöksen.
 
                  Tilapäinen käyttö tarkoittaa tilapäisiä kilpiä, jotka myönnetään enintään kolmeksi kuukaudeksi. Kilvet saa                                     
                  lainaksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja ne on         palautettava välittömästi                   
                  käytön jälkeen.
 
Kohta 4                   Yksityishenkilöillä kilpiin merkitään päätöksen diaarinumero, yrityksillä ja yhteisöillä tms. yrityksen ilmoittama      
                  tunnus.
 
Kohta 8                  Hakemuksen allekirjoittaminen ei ole välttämätöntä.
 
Kohta 12          Jos etuajo-oikeutta haetaan työmatkojen perusteella, hakemukseen on liitettävä työnantajan todistus
 
Etuajo-oikeus myönnetään enintään neljäksi vuodeksi hakemuksessa esitetystä alkamispäivämäärästä tai lupaviranomaisen määräämästä aloitusajankohdasta.
 
Hakemuksia vastaanotetaan jatkuvasti. Hakemukset pyritään käsittelemään kahden kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta viranomaiselle. Päätös lähetetään postitse (lasku lähetetään myöhemmin erikseen).
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