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Lähettäjä / Avsändare
SUOMEN RIISTAKESKUS
Sompiontie 1
00730 HELSINKI
029 431 2001

PÄÄTÖS
Pvm

Nro

12.04.2018 2018-1-150-01296-0

Vastaanottaja / Mottagare
Kymenläänin Kennelpiiri ry
Lindholm Jukka
Harjuntie 108
49270 Pyhtää

METSÄSTYSLAIN 52 §:N 1 MOMENTIN MUKAINEN LUPA

Hakijan asiakasnumero ja nimi 1020487 Kymenläänin Kennelpiiri ry
HAKEMUS

Hakija on hakenut Suomen riistakeskukselta lupaa saada poiketa
metsästyslain 51 §:n 1 momentissa säädetystä koiran
kiinnipitovelvollisuudesta seuraavasti:

Kymenläänin kennelpiiri ry anoo 07.04.2017 päiväämällään
hakemuksella alla mainituille jäsenyhdistyksilleen 30.04.-19.08.2018
välisenä aikana hakemuksen liitteenä oleviin ja järjestettäviin
koirakokeisiin ja harjoituksiin lupaa poiketa kokeiden aikana
metsästyslain 51 §:n kiinnipitovelvollisuudesta.
Niistä kokeista, jotka järjestetään ns. kriittisenä poikueaikana (EteläSuomi) koejärjestäjät ovat toimittaneet hakijalle selvityksen, että
koealue sijaitsee alueella, jossa koekoiraa voidaan kokeen aikana
valvoa riittävästi sen varmistamiseksi, ettei koira aiheuta vahinkoa tai
haittaa lintupoikueille.

KAER vesi- ja jälkityökokeet:
22.7. MIEHIKKÄLÄ, Savanjärvi. Kymenlaakson kanakoiraseura ry. .
Haapio Anna, Museotie 1110, 49960 Ala-Pihlaja 050 3478537
29.7. Ruokolahti, Ylisenkangas, Karjalan kanakoirayhdistys ry,
Hinkkanen Heikki, 050 5495930, heikki.hinkkanen@caverion.com.
19.7. Kouvola, Inkeroinen, järj. Kouvolan kanakoirakerho, Kokonen Ilse,
Raivaajankuja 7, 16300 Orimattila 0407795032
8.7. Luumäki, järj. Kouvolan kanakoirakerho Mölsä Irmeli, 040 5922955,
irmeli.molsa@outlook.com.
3. ja 4.8 Kotka. Risto Kilpi Vallikatu 14 48720 Kotka 0500-287966
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Spanieleiden taipumuskokeet SPA:
26.6. Lappeenranta, Joutseno, Suokumaa, Kaakkois-Suomen
spanielikerho, Hotti Mari, 0400 451 114, harjakoira@gmail.com.
30.6. Kouvola, Elimäki Palokangas, järj. Etelä-Suomen spanielikerho,
Kääriäinen Kimmo, Särmääjänkatu 5,
48900 Kotka, 040 700 1692, kimmo@kaariainen.net.
21.7. Luumäki, Taavetti Mälinlampi, järj. Etelä-Suomen spanielikerho,
Kääriäinen Kimmo, Särmääjänkatu 5,
48900 Kotka, 040 700 1692, kimmo@kaariainen.net.

Noutajien B-metsästyskokeet:
3.7. Savitaipale, Heituinlahti Kaakon noutajakoirayhdistys Tarkiainen
Mira, Revonkatu 11, 55420 Imatra, 050 3573991,
tarkiainenmira@gmail.com.
11.-12.8. Kouvola, Koria, Pekkola ALO, järj. Suomen sileäkarvaiset
noutajat Villikka Katja,040 867 2911, katjavillikka@gmail.com.
21.-22.7. Lappeenranta, Tuherrus järven ympäristö Ylämaa, järj.
Kaakon noutajakoirayhdistys, Mäenpää Tiia, Jäkälätie 4 a 2, 54100
Joutseno, 0407345573, tiitukaroliina@hotmail.com.
18.-19.8. Lappeenranta, järj. Kaakon noutajakoirayhdistys ry. Mäenpää
Tiia, Jäkälätie 4 a 2, 54100 Joutseno, 040 7345573,
tiitukaroliina@hotmail.com.

Noutajien taipumuskoe:
2.-3.6. Kouvola Hevossuo Pekkola, Kaakon noutajakoirayhdistys Ahola
Marianne, Ahvenkatu 13, 45810 Pilkanmaa, 0400 616581,
mmaikki-@hotmail.com.

Noutajien Working Test NOWT:
10.5. Taipalsaari,. Kaakon noutajakoirayhdistys ry, Ahola Marianne,
0400 616581, mmaikki-@hotmail.com.
16.6. Kouvola, Elimäki Paukun Maja, Kultainen rengas-Golden ring,
Petteri Hirvonen 050-356 8019
11.8. Kouvola Saanjärvi, järj. Suomen noutajakoirajärjestö, Leinonen
Krista,050 5988724, krista1.leinonen@gmail.com.
14.-15.4.Kouvola. Kokeen keskuspaikan osoite on Järventauksentie
159, Kouvola. Höysti Ilkka 0453534214 ilkka.hoysti@gmail.com

Terrierien ja mäyräkoirien vesiriistakokeet VERI
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2.6, 3.6. ja 16.6. IITTI. Puustellinsaari Länsi-Kymen kennelyhdistys.
Jonna Mononen Teilimäenkatu 19, 47400 Kausala. 0400-378 940
14.7. ja 15.7. Luumäki Valkialampi, järj. Parsonrussellinterrierit ry,
Puputti Henna, 050 307 0083, henna@turpiainen.com.
29.7. ja 11.8. Luumäki Valkialampi järj. Luumäen ms., Nyström Hanna
Niemenkyläntie 101 54500 Taavetti, 040-561 1519
hanna.nystrom35@gmail.com

Vesipelastuskokeet VEPE
6.-8.7. Kouvola Myllyniemi, järj. Suomen newfoundlandinkoirayhdistys,
Tammenlehto Laura, 040 718 1165, laura.tammenlehto@uef.fi

Välitoimenpiteet

Suomen riistakeskus on tarkastanut, että hakemusalueisiin ei sisälly
Natura 2000 SPA -alueita.
Hakijalta varmistettiin soittamalla 11.04.2018, että kaikki haettavat
koirakokeet olivat varmasti mukana. Hakijalta pyydettiin myös arvio
kokeisiin osallistuvien koirien ja ohjaajien määristä.
Hakija ilmoitti kuhunkin kokeeseen osallistuvien koirien ja ohjaajien
määräksi 10-20 koiraa ja ohjaajaa.

PÄÄTÖS

Suomen riistakeskus on päättänyt myöntää luvan hakemuksen
mukaisesti.

Lupa-aika: Hakemuksen liitteessä mainitut koirakokeiden ajankohdat.
Lupa-alue: Hakemuksen liitekartoissa kuvatut alueet.

Perustelut

Metsästyslain 51 §:n mukaan:
Maaliskuun 1 päivästä elokuun 19 päivään ulkona oleva koira on
pidettävä kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä.
Edellä 1 momentissa sanottu ei kuitenkaan koske:
1) alueen omistajan tai haltijan luvalla pihamaalla tai puutarhassa taikka
koiran pitämiseen varatulla aidatulla alueella olevaa koiraa;
2) viittä kuukautta nuorempaa koiraa;
3) paimentamis-, opas- tai vartiointitehtävässä taikka muussa sen
laatuisessa palvelutehtävässä olevaa koiraa;
4) poliisin, tullilaitoksen, puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen
tehtävässä olevaa koiraa; eikä
5) koiraa, jota koulutetaan 3 tai 4 kohdassa tarkoitettuun tehtävään.
Edellä 1 momentissa tarkoitetusta velvollisuudesta saadaan poiketa,
kun muuta kuin ajavaa koiraa käytetään metsästykseen. Kiellosta
saadaan poiketa myös, kun kanakoiraa tai muuta lintukoiraa
koulutetaan rauhoitettuja riistaeläimiä niiden lisääntymisaikana
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häiritsemättä.
Metsästyslain 52 §:n mukaan:
Suomen riistakeskus voi koirakokeen pitämiseksi tai koiran
kouluttamiseksi antaa luvan poiketa 51 §:n 1 momentissa säädetystä
velvollisuudesta. Koirakokeen ja kouluttamisen tulee tapahtua siten, että
rauhoitettuja riistaeläimiä ei niiden lisääntymisaikana häiritä.
Hirvieläinten rauhoituksen estämättä saadaan hirvieläinten
metsästykseen käytettävän koiran metsästyskokeita järjestää ja tällaista
koiraa kouluttaa elokuun 20 päivästä joulukuun loppuun. Vastaavasti
saadaan muuhun metsästykseen käytettävän koiran metsästyskokeita
järjestää ja tällaista koiraa kouluttaa elokuun 20 päivästä helmikuun
loppuun. Koirakokeen ja kouluttamisen tulee tapahtua siten, että
rauhoitettuja riistaeläimiä ei vahingoiteta.
Suden, karhun, saukon ja ilveksen metsästämiseen käytettävän koiran
metsästyskokeiden järjestämiseen ja tällaisen koiran kouluttamiseen on
kuitenkin oltava Suomen riistakeskuksen myöntämä lupa.
Metsästyslain 53 §:n mukaan:
Ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa koiraa ei saa
pitää irti toisen alueella.
Maanomistajalla tai metsästysoikeuden haltijalla on oikeus poistaa
alueelta 1 momentin vastaisesti siellä oleva koira tai ottaa se talteen.
Jos koiran avulla metsästettäessä ajo tai haukku poikkeaa vieraalle
alueelle, alueen omistajan tai metsästysoikeuden haltijan on kuitenkin
annettava ajon tai haukun jatkua häiriintymättä puolen tunnin ajan. Jollei
koiran omistaja tämän ajan kuluessa hae koiraa pois, alueen omistajalla
tai metsästysoikeuden haltijalla on oikeus keskeyttää ajo tai haukku
sekä poistaa alueelta koira tai ottaa se talteen.
Edellä 1 momentissa sanottu ei koske 51 §:n 2 momentin 3 ja 4
kohdassa tarkoitettuja tapauksia.
Päätöksen täytäntöönpano

Tämä Suomen riistakeskuksen päätös voidaan panna täytäntöön
muutoksenhausta huolimatta riistahallintolain (158/2011) 31 §:n 2
momentin nojalla. Muutoksenhakuviranomainen voi kuitenkin kieltää
päätöksen täytäntöönpanon.

Oikeusohjeet

Päätöstä tehtäessä on sovellettu seuraavia oikeusohjeita:
Metsästyslain (615/1993) 51-53 § ja 90 §, riistahallintolain (615/2011) 8
§:n 4 momentti ja 31 §:n 2 momentti, valtion maksuperustelain
(150/1992) 6 §, 11 a § ja 11 b §, Suomen riistakeskuksen ja
riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuosina
2017-2019 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
(1463/2016) 1 §.

Muutoksenhaku

Suomen riistakeskuksen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen
muutosta alueella toimivaltaiselta hallinto-oikeudelta kirjallisella
valituksella. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.
Käsittelymaksun määräämisen osalta valittaja voi vaatia valtion
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maksuperustelain (150/1992) 11 b §:n nojalla oikaisua Suomen
riistakeskukselta. Oikaisuvaatimusosoitus on päätöksen liitteenä.
LISÄTIEDOT

Lisätietoja päätöksestä antaa:
Erkki Kiukas
029 431 2221
SUOMEN RIISTAKESKUS
Julkiset hallintotehtävät

Erkki Kiukas
riistapäällikkö

Päätös on allekirjoitettu koneellisesti riistahallintolain (158/2011) 8 §:n 4
momentin nojalla.
Päätös hakijalle käsittelymaksuin kirjeenä
JAKELU

Tiedoksi:
Pyhtään riistanhoitoyhdistys
Kaakkois-Suomen poliisilaitos
Anjalan riistanhoitoyhdistys
Elimäen riistanhoitoyhdistys
Etelä-Saimaan riistanhoitoyhdistys
Iitin riistanhoitoyhdistys
Jaalan-Kuusankosken riistanhoitoyhdistys
Joutsenon riistanhoitoyhdistys
Kymin-Karhulan riistanhoitoyhdistys
Lemin-Taipalsaaren riistanhoitoyhdistys
Luumäen riistanhoitoyhdistys
Miehikkälän riistanhoitoyhdistys
Pyhtään riistanhoitoyhdistys
Rautjärven riistanhoitoyhdistys
Ruokolahden-Imatran riistanhoitoyhdistys
Savitaipaleen-Suomenniemen riistanhoitoyhdistys
Sippolan riistanhoitoyhdistys
Valkealan-Kouvolan riistanhoitoyhdistys
Parikkalan riistanhoitoyhdistys
Vehkalahden-Haminan riistanhoitoyhdistys
Virolahden riistanhoitoyhdistys
Ylämaan riistanhoitoyhdistys

MAKSU

Käsittelymaksu

110,00EUR

VALITUSOSOITUS
(Riistahallintolaki 31.1 §)
Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä, joka osoitetaan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava seuraavat asiat:
valittajan nimi ja kotikunta
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet,
joilla muutosta vaaditaan
postiosoite ja puhelinnumero tai sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu
henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä, ellei valituskirjelmää ole lähetetty
sähköisesti (faksi tai sähköposti).

Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:
päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
asiamiehen valtakirja, jollei asiamiehenä toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei
oteta lukuun.
Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:
Jos päätös on luovutettu asianomaiselle, asianomaisen asiamiehelle tai lähetille, tiedoksisaantipäivä ilmenee
päätöksessä olevasta leimasta.
Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuksesta.
Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä päivänä
postituspäivästä, jollei muuta ilmene.
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 virallisessa lehdessä tai julkisella
kuulutuksella ilmoitustaululla, katsotaan tiedoksisaannin tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä,
jolloin kuulutus virallisessa lehdessä on julkaistu tai kuulutus pantu ilmoitustaululle.

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmän voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä,
telekopiona, sähköpostilla tai asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Postittaminen tai muu toimittaminen tapahtuu lähettäjän
vastuulla. Valitusasiakirjojen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto,
valitusaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän viraston aukioloajan päättymiseen.

Käsittelymaksu
Hallinto-oikeus perii pääsääntöisesti valitusasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksua 250 euroa tuomioistuinmaksulain
(1455/2015) nojalla.

Hallinto-oikeuden osoite
Postiosoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744, 70101 KUOPIO
Käyntiosoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus, Minna Canthin katu 64, 70110 KUOPIO
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelin: 029 56 42000 ja Faksi: 029 56 42501

OIKAISUVAATIMUSOSOITUS
Maksuvelvollinen, joka katsoo, että valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n sekä Suomen riistakeskuksen ja
riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuosina 2015-2016 annetun maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen (1078/2014) 1 §:n perusteella määrätyn maksun määräämisessä on tapahtunut
virhe, voi vaatia siihen valtion maksuperustelain 11 b §:n nojalla oikaisua. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa, joka osoitetaan Suomen riistakeskukselle, on ilmoitettava seuraavat asiat:
vaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot
päätös, johon oikaisua haetaan, miltä kohdin maksuun haetaan oikaisua, mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi ja millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Jos vaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen
laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimuskirjelmän liitteet
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä:
päätös tai muu asiakirja, johon maksun periminen perustuu, alkuperäisenä tai jäljennöksenä.
asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja

Aika oikaisuvaatimuksen tekemiselle
Oikaisuvaatimus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä.

Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa Suomen riistakeskukselle henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä
taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Postittaminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Oikaisuvaatimuksen on
saavuttava Suomen riistakeskukselle ennen kuuden kuukauden määräajan päättymistä, jotta vaatimus voidaan tutkia.
Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, määräaika jatkuu
kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän.

Käsittelymaksu
Oikaisuvaatimukseen annettava päätös on maksuton.

Yhteystiedot
Suomen riistakeskuksen yhteystiedot löytyvät päätöksen etusivulta.

