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Lähettäjä / Avsändare

SUOMEN RIISTAKESKUS
Sompiontie 1
00730 HELSINKI
029 431 2001

PÄÄTÖS

Pvm Nro  

08.07.2020 2020-1-150-03417-4

Vastaanottaja / Mottagare

Kymenläänin Kennelpiiri ry
Kokkola Marja
Tuomikuja 1 B
45700 Kuusankoski

METSÄSTYSLAIN 52 §:N 3 MOMENTIN MUKAINEN LUPA

Hakijan asiakasnumero ja nimi 1020487 Kymenläänin Kennelpiiri ry

HAKEMUS Hakija on hakenut Suomen riistakeskukselta metsästyslain 52 §:n 3
momentin mukaista lupaa seuraavasti:

Hakemuksen alue Kymenläänin kennelpiirin alue

Hakemuksen perustelut: 

Kymenläänin kennelpiirin anoo SRVA toiminnan turvaamiseksi ja koirien

karhunhaukkuominaisuuksien kartoittamiseksi Suomen Riistakeskus
Kaakkois-Suomen aluetoimistolta lupaa karhunhaukkutaipumuskokeen
järjestämiseksi ja koirien kouluttamiseksi karhunmetsästyskauden
20.8.-3110.2020 ajaksi. 

Alueena koko Riistakeskus Kaakkois-Suomen alue eli sama kuin
Kymenläänin kennelpiirin alue. 

Tämä lupa antaa osallistumisoikeuden koirille ja niiden ohjaajille, jotka
ovat suorittaneet ilmoittautumisen kokeeseen jollekin seuraavista
Kymenläänin kennelpiirin karhunhaukkutaipumuskokeen
vastaanottavista ylituomareista. 
Hakman Anssi 044 020 0775, Hinkkanen Antero 045 134 3234,
Kapanen Antti 050 567 4212, Kurronen Matti 050 584 0043. Laitinen
Pasi 040 590 4691, Lahtela Seppo 050 321 0511, Leppänen Juha 050
304 4530, Lindholm Jukka 040 964 7357, Länsimäki Heikki 040 561
2896, Merelä Jussi 040 538 0316, Piispa Jyrki 050 330 4647, Pulkkinen
Vesa 040 028 4087. Raivio Tanja 050 522 8355, Riihijärvi Timo 040 019
8525. Ruoppa Matti 044 570 8497, Rämä Tuomas 040 558 4618.
Seppälä Janne 040 517 0535, Siponen Jari 040 015 9467, Suikkanen
Eero 0400 990 507. Suoknuuti Ilpo 050 574 9495 

Kymenläänin kennelpiirin anoo SRVA toiminnan turvaamiseksi ja koirien
ilveksenajo-ominaisuuksien kartoittamiseksi ja tutikimuskäyttöön
soveltuvien koiren testaamiseksi (lisät. Katja Holmala ja Annika Herrero)
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Suomen Riistakeskus Kaakkois-Suomen aluetoimistolta lupaa
ilveksenajokokeen järjestämiseksi ja koirien kouluttamiseksi
ilveksenmetsästyksen 1.12.2020-28.2.2021 ajaksi. 

Alueena koko Riistakeskus Kaakkois-Suomen alue eli sama kuin
Kymenläänin kennelpiirin alue. 

Tämä lupa antaa osallistumisoikeuden koirille ja niiden ohjaajille, jotka
ovat suorittaneet ilmoittautumisen kokeeseen jollekin seuraavista
Kymenläänin kennelpiirin ilveksenajokokeen vastaanottavista
ylituomareista. 
Vastaanottavat ylituomarit: Halinen Keijo 040 595 7846. Häyhänen Esko
040 065 6386, Loikas Pauli 050 596 4348, Peltola Juha 045 7874 575.
Sihvola Reijo 050 347 7096, Suikkanen Teemu 040 538 8992,
Suoknuuti Ilpo 050 574 9495, Tykkälä Tero 050 344 5791 

Metsästyskoe: 

Koemuoto: karhunhaukkutaipumuskoe ja ilveksenajokoe 
Yhteyshenkilö: Marja Kokkola, Tuomikuja 1 8. 45700 KUUSANKOSKI,
0400-518822 

Karhunhaukkutaipumuskoe 
Kokeeseen arvioidaan osallistuvan n. 10-40 koiraa ja muuten
koulutettavia koiria arvioidaan olevan yhtä paljon. 

Ilveksenajokoekoe 
Kokeeseen arvioidaan osallistuvan n. 10-20 koiraa ja muuten
koulutettavia koiria arvioidaan olevan yhtä paljon. 

PÄÄTÖS Suomen riistakeskus on päättänyt myöntää luvan hakemuksesta
poiketen seuraavasti.

Tämä lupa on voimassa 20.8.2020-31.10.2020 ja sen nojalla voidaan
järjestää karhunhaukun taipumuskokeita ja kouluttaa koiria
karhutyöskentelyyn. 

Tämä lupa koskee Kymenläänin kennelpiiri ry:n toimialuetta. 

Lupaa voidaan käyttää ilmoittamalla toiminnan (koe- tai
koulutustoiminta) aloittamisesta luvansaajalle tai jollekin päätöksessä
mainituista yhteyshenkilöistä (ylituomarit). 

Ilveksen metsästykseen tarkoitettujen koirien kouluttamisen ja 
haukkukokeiden järjestämisen osalta hakemus hylätään eikä lupaa 
myönnetä.

Ehdot

Tässä päätöksessä tarkoitettuja tapahtumia koskeva Suomen
riistakeskuksen myöntämä lupa on voimassa vain jos Suomen
Kennelliiton hallituksen päätös tai valtiovallan määräykset ja ohjeet
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koronavirustilanteen hoitamiseksi eivät ole ristiriidassa tapahtuman
järjestämisen kanssa. 

Kun järjestetään päätöksen mukaista toimintaa, tulee luvan käyttäjällä
olla oikeus kouluttaa koiraa ja järjestää karhunhaukkutaipumuskoe
päätöksessä tarkoitetulla alueella. 

Päätös on pidettävä mukana luvassa tarkoitetussa toiminnassa ja
päätös on esitettävä sitä kysyttäessä metsästysoikeuden haltijalle tai
muulle metsästyksen valvontaa suorittavalle toimijalle. 

Luvan käytössä ei ole oikeus poiketa muista metsästyslain ja
metsästysasetuksen säännöksistä. 

Karhunhaukkutaipumuskoe ei saa kohdistua alle vuoden vanhoihin
pentuihin eikä naaraaseen, jolla on alle vuoden vanhoja pentuja.
Koetapahtuma on keskeytettävä, jos edellä tarkoitettu tilanne havaitaan.
Taipumuskoe saa vuorokauden aikana (24 tuntia kokeen alkamisesta)
kohdistua vain kerran samaan tunnistettuun karhuyksilöön.
Taipumuskokeen päätyttyä toimintaa ei saa myöskään jatkaa samaan
karhuun kohdistuvana koulutustapahtumana. 

Hirvenhaukkukokeen yhteydessä karhuhaukun taipumuskokeen voi
ottaa vastaan kuka tahansa taipumuskokeen arvosteluoikeudet omaava
ylituomari. 

Koulutustapahtuma saa vuorokauden aikana (24 tuntia tapahtuman
alkamisesta) kestää enintään viisi tuntia samaan tai samoihin
tunnistettuihin karhuyksilöihin kohdistuen. Koulutustapahtuman
katsotaan alkaneen siitä, kun koira on ensimmäisen kerran löytänyt
karhun. Koulutustapahtuma ei saa kohdistua alle vuoden vanhoihin
pentuihin eikä naaraaseen, jolla on alle vuoden vanhoja pentuja.
Koulutustapahtuma on keskeytettävä, jos edellä tarkoitettu tilanne
havaitaan. 

Jokaisesta koulutus- ja koetapahtuman alkamisesta ja päättymisestä
sekä tapahtuma-alueesta on ilmoitettava asianomaiselle
poliisilaitokselle sähköpostilla (kirjaamo.kaakkois-suomi@poliisi.fi ja
tilannekeskus.kaakkois-suomi@poliisi.fi. Ilmoitus on edelleen tehtävä
metsähallituksen erätarkastajalle (tommi.suonpaa@metsa.fi,
antti.niemi@metsa.fi tai jyrki.turpeinen@metsa.fi). 

Kuhunkin erilliseen koulutustapahtumaan voi osallistua enintään kaksi
koiraa kerrallaan. 

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
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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
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. 

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 aida-tulla 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
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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
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 elo-kuun 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. 

PÄÄTÖSKOHTAISET YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

Luvan myöntämisen perusteena on tarve tutkia koirien sopivuutta ja
kouluttaa niitä karhutyöskentelyyn. Poliisin ja riistanhoitoyhdistysten
välisten SRVA-sopimusten mukaan metsästäjien apuun turvaudutaan
erilaisten suurpetokonfliktien hoitamisessa. Tehtävän laadukkaaseen
hoitamiseen tarvitaan ennalta koeteltuja ja toimiviksi todettuja koiria. 

Karhutyöskentelyyn kykeneviä koiria tarvitaan esimerkiksi
liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden karhujen jäljittämiseen ja
karhujen karkottamisiin asutuksen tuntumasta tai mahdollisilta
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vahinkokohteilta. 

Karhuja esiintyy nykyään käytännössä koko maan alueella.
Karhukannan vakiintumisen myötä ja erilaisten karhun aiheuttamien
ongelmatilanteiden lisäännyttyä on viranomaisilla oltava käytössään
riittävästi kokeneita koiria SRVA-tehtävien toteuttamiseksi. Toimivia
koiria on saatava konfliktitilanteissa nopeasti viranomaisten avuksi,
joten alueellisesti mahdollisimman kattava mahdollisuus koirien
kouluttamiseen ja niiden toimintakyvyn mittaamiseen on perusteltua. 

Ottaen huomioon myös metsästyslain 41 a §:n 1 momentin 2 ja 3
kohdassa säädetyn on Suomen riistakeskus päättänyt myöntää hakijalle
luvan edellä mainituin perustein ja ehdoin. 

Asiassa on edelleen otettu huomioon metsästyslain 41 §:n 2
momentissa mainitun häirintäluvan myöntäminen ja siitä seuraava tarve
koulutetun koiran käyttämiseen karhujen karkoituksiin esimerkiksi
vahinkokohteilta. 

Naaras pentujen kanssa ja sen alle vuoden vanhat pennut on rajattu
tässä päätöksessä sallitun toiminnan ulkopuolelle metsästyslain 37 §:n
1 momentista johtuvan velvollisuuden perusteella. 

Ehtokohdan mukaiset ilmoitukset on tehtävä riittävän valvonnan
mahdollistamiseksi. 

Ilvestä koskevan hylkäävän päätöksen perustelut 

Suomen riistakeskus ei ole myöntänyt lupaa koirien kouluttamiseen 
ilvekselle, eikä lupaa ilveksenajokokeiden järjestämiseksi. Suomen 
riistakeskus katsoo, että ilveksen metsästys pystytään nykyisin 
järjestämään ja toteuttamaan ilman kouluttamis- ja ajokoelupaa, koska
pyydettävien ilvesten pyyntimäärät ovat verrattain pieniä ja täten
voidaan käyttää niitä koiria, jotka tiedetään ennalta toimiviksi koiriksi.
SRVA-toiminnassa ei ole ilvestä koskevia tilanteita kuin erittäin harvoin
ja tarvetta tällaiseen koulutukseen ei siten ole. Ilveksen osalta tarve
koiran käytölle SRVA-tilanteissa on lisäksi hyvin pieni. 

Ilves ei ole biologialtaan soveltuva pitkäkestoiseen ajattamiseen tai 
haukuttamiseen sen ollessa maassa, jolloin ilves väsyessään tai 
ahdistetuksi tullessaan voi nousta puuhun, mennä louhikkoon tai 
kääntyä pahimmillaan perästä tulevaa koiraa vasten.Tällöin ilves ja 
koira voivat joutua konfliktiin varsinkin koulutus- tai koetilanteessa, 
jolloin ilvestä ei ole tarkoitus ampua saaliiksi, vaan ajattaa tai jäljestää.
Tällöin ilves sekä koira ovat molemmat vaarassa loukkaantua ja ilves
voi olla koiralle hengenvaarallinen. 

Suomen riistakeskus katsoo, että ko. hakemuksen laajuinen koirien 
koulutus ilveksellä aiheuttaa vahingoittumisriskiä koirille ja ilveksille. 
Suomen riistakeskus toteaa lisäksi, että koirien kouluttaminen ilvesten
jäljestämiseen on käytännössä mahdollista myös ilman 
koulutuslupaa, jos lumikelillä tarkistetaan ennen jäljestämään lähtöä, 
ettei ilves ole enää kyseisellä alueella esimerkiksi teitä hyväksi käyttäen,
jonka jälkeen vanhaa ilveksen jälkeä jäljestetään koira kytkettynä. Tämä
on käytännössä riittävää koiran opettamiseksi jälkityöskentelyyn. 
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EU:n luontodirektiivissä säädetään direktiivin liitteen IV a lajien (susi 
poronhoitoalueen ulkopuolella, karhu, saukko ja ilves) osalta, että niiden
tahallisen pyydystämisen ja tappamisen ohella on myös niiden 
tahallinen häiritseminen kielletty erityisesti lisääntymis-, 
jälkeläistenhoito-, talvehtimis- ja muuttoaikana. Tästä 
häiritsemiskiellosta saadaan poiketa vain direktiivin 16 artiklassa 
säädettyjen poikkeusperusteiden nojalla. Metsästyslain 52 §:n 3 
momentissa säädetään, että suden, karhun, ilveksen ja saukon 
metsästämiseen käytettävän koiran metsästyskokeiden ja koiran 
kouluttamisen järjestäminen edellyttää luvan Suomen 
riistakeskukselta. Kyseessä on näin ollen poikkeuslupamenettely 
luontodirektiivin kiellosta. Luontodirektiivistä tulevalle häiritsemiskiellolle
on olemassa myös muu tyydyttävä ratkaisu, joka tulee harkittavaksi
vaihtoehtona poikkeusluvalle. 

Suomen riistakeskuksen tekemästä kielteisestä päätöksestä 
(2014-1-300-00183-9), joka koski koiran kouluttamista ilveksen 
ajattamiseen haettiin muutosta Vaasan hallinto-oikeudesta. 
Vaasan hallinto-oikeus (päätösnumero 14/0743/3) hylkäsi hakijan 
valituksen todeten, että Suomen riistakeskuksen päätöstä ei ole syytä
muuttaa. Keskeisinä perusteina esitettiin luontodirektiivin 12 ja 16
artiklan soveltaminen sekä kannanhoidollisen metsästyksen ja 
suurriistavirka-aputoiminnasta tehdyt selvitykset. 

Edellä mainituin perusteluin Suomen riistakeskus on hylännyt 
hakemuksen koskien koirien kouluttamista ilvekselle ja 
ilveksenajokokeiden järjestämistä.

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
2020 ja 2021 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
(1319/2019) 1 §:n 1 momentin 6 kohta.

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
maksuperustelain (150/1992) 11 b §:n nojalla oikaisua Suomen
riistakeskukselta. Oikaisuvaatimusosoitus on päätöksen liitteenä.

LISÄTIEDOT Lisätietoja päätöksestä antaa:
Henri Mutanen 029 4312223

SUOMEN RIISTAKESKUS
Julkiset hallintotehtävät
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Henri Mutanen

riistapäällikkö

Päätös on allekirjoitettu koneellisesti riistahallintolain (158/2011) 8 §:n 5
momentin nojalla.

Päätös hakijalle käsittelymaksuin kirjeenä

JAKELU Tiedoksi: 

Miehikkälän riistanhoitoyhdistys 
Kaakkois-Suomen poliisilaitos 
Kaakkois-Suomen rajavartiosto 
Metsähallitus, Eräpalvelut 
Anjalan riistanhoitoyhdistys 
Elimäen riistanhoitoyhdistys 
Etelä-Saimaan riistanhoitoyhdistys 
Iitin riistanhoitoyhdistys 
Joutsenon riistanhoitoyhdistys 
Kymin-Karhulan riistanhoitoyhdistys 
Lemin-Taipalsaaren riistanhoitoyhdistys 
Luumäen riistanhoitoyhdistys 
Pyhtään riistanhoitoyhdistys 
Rautjärven riistanhoitoyhdistys 
Ruokolahden-Imatran riistanhoitoyhdistys 
Parikkalan riistanhoitoyhdistys 
Savitaipaleen-Suomenniemen riistanhoitoyhdistys 
Sippolan riistanhoitoyhdistys 
Valkealan-Kouvolan riistanhoitoyhdistys 
Vehkalahden-Haminan riistanhoitoyhdistys 
Virolahden riistanhoitoyhdistys 
Ylämaan riistanhoitoyhdistys 

MAKSU Käsittelymaksu 80,00EUR
 



VALITUSOSOITUS

(Riistahallintolaki 31.1 §)

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Valituskirjelmän sisältö
Valituksessa on ilmoitettava

päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
vaatimusten perustelut
mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen
edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät
asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite).

Valituksen liitteet
Valitukseen on liitettävä:

valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle
asiamiehen valtakirja, jollei oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa toisin säädetä

Valituksen tekeminen ja valitusaika
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusajan laskeminen alkaa
tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä.

Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:

jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan annetun tiedoksi seitsemäntenä päivänä
postituspäivästä, jollei muuta ilmene
jos päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, sen katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä
viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä
jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuksesta
jos päätös on luovutettu asianomaiselle, asianomaisen asiamiehelle tai lähetille, tiedoksisaantipäivä
ilmenee päätöksessä olevasta leimasta
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

Valituskirjelmän toimittaminen
Valitus on toimitettava valitusajassa toimivaltaiselle hallintotuomioistuimelle. Valituksen voi toimittaa
hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, lähetin tai asiamiehen välityksellä. Valituksen voi toimittaa myös postitse,
sähköpostitse tai telekopiona hallinto-oikeuden kirjaamoon, tai sähköisen asiointipalvelun kautta.
Valitusasiakirjojen on oltava perillä hallinto-oikeudessa valitusajan viimeisenä päivänä klo 16.15 mennessä.
Postittaminen tai muu toimittaminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan
arkipäivän viraston aukioloajan päättymiseen.

Käsittelymaksu
Hallinto-oikeuden päätöksistä peritään oikeudenkäyntimaksu tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaisesti.
Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

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 2020–2021 annetun maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen (1319/2019) 1 §:n perusteella määrätyn maksun määräämisessä on tapahtunut
virhe, voi vaatia siihen valtion maksuperustelain 11 b §:n nojalla oikaisua. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti.

Oikaisuvaatimuksen sisältää
Oikaisuvaatimuksessa, joka osoitetaan Suomen riistakeskukselle, on ilmoitettava seuraavat asiat:

vaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot (postiosoite ja puhelinnumero tai sähköpostiosoite,
koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa)
päätös, johon haetaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä 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, johon maksun periminen perustuu, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimusajan alkamisen
ajankohdasta
asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
Suomen riistakeskukselle
asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jos oikaisuvaatimusta ei
ole tehty määräajassa, oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa Suomen riistakeskukselle henkilökohtaisesti, postitse maksettuna
postilähetyksenä, sähköpostilla taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Postittaminen tai muu toimittaminen
tapahtuu lähettäjän vastuulla. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Suomen riistakeskukselle ennen 30 päivän
määräajan päättymistä, jotta vaatimus voidaan tutkia. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, määräaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän
laitoksen aukioloajan päättymiseen.

Käsittelymaksu
Oikaisuvaatimukseen annettava päätös on maksuton.

Yhteystiedot
Suomen riistakeskuksen yhteystiedot löytyvät päätöksen etusivulta.


