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SUOMEN RIISTAKESKUS
Oulu
PL 35
91501 Muhos
029 431 2001

PÄÄTÖS

Pvm

Nro

24.07.2013

2013/00295

Veijo Kinnunen
Sainsalontie 57
68230 LOHTAJA

METSÄSTYSLAIN 52 §:N 3 MOMENTIN MUKAINEN LUPA

HAKIJA

Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri

HAKEMUS

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

Keski-Pohjanmaan kennelpiirin Suomen
riistakeskus Oulun aluetoimiston puoleinen alue

Hakija hakee lupaa karhunhaukkutaipumuskokeiden järjestämiseen
Keski-Pohjanmaan kennelpiirin alueella 20.8.2013 - 31.10.2013 (karttaliite).
Hakemus koskee entisen Kalajoen, Sievin, Reisjärven, Ylivieskan, Alavieskan,
Nivalan, Haapajärven ja Pyhäjärven kuntien alueita.
Kokeisiin voivat osallistua koirat ja koiranohjaajat, jotka ovat ilmoittautuneet kokeita
vastaanottavalle vastuuhenkilölle, joita on nimetty neljä:
- Esa Kukkonen, Sievi, 044-3642271
- Toivo Heinonen, Halsua, 0400-162854
- Eero Hakala, Kokkola, 0400-776360
- Pauli Äijälä, Kannus, 050-3271782
Hakija on arvioinut kokeisiin osallistuvien koirien määräksi noin 5 - 20 koiraa.
Lisäksi hakija on hakenut lupaa karhua haukkuvien koirien koulutukseen 20.8.2013 31.10.2013 Keski-Pohjanmaan kennelpiirin jäsenyhdistysten jäsenille niille alueille,
joilla jäsenillä on oikeus koiransa irtipitoon. Arvion mukaan noin 30 - 60 koiraa
koulutetaan karhun haukkumiseen. Kaikkien koulutustapahtumien yhteyshenkilöinä
toimivat karhunhaukkutaipumuskokeiden vastuuhenkilöt.

PÄÄTÖS

Suomen riistakeskus on päättänyt myöntää luvan hakemuksen mukaisesti.
Suomen riistakeskus on päättänyt myöntää luvan karhun metsästyksessä
käytettävien koirien kouluttamiseksi ja metsästyskokeiden järjestämiseksi
hakemuksen karttaliitteessä rajatulle alueelle 20.8.2013 - 31.10.2013 väliseksi ajaksi.

Ehdot

Kun järjestetään luvan mukaista toimintaa, luvan käyttäjällä tulee olla oikeus
kouluttaa koiraa alueella ja kopio päätöksestä mukanaan.

2013/00295 2
Luvan käytön yhteydessä ei ole lupa poiketa muista metsästyslain tai
metsästysasetuksen säännöksistä.
Luvansaajan tulee saattaa tämä lupapäätös jäsenilleen tiedoksi.
Oikeus tämän poikkeusluvan käyttöön saadaan hakijan itse hakemuksessa
kuvaamalla menettelyllä, jolloin karhunhaukkutaipumuskokeen ja koulutuksen
aloittaminen vaatii yhteydenoton päätöksessä mainittuihin luvan vastuuhenkilöihin/
ylituomareihin.
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 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
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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.
Luvan myöntämisen perusteena on tarve kouluttaa koiria karhutyöskentelyyn.
Suomen riistakeskus Oulun alueen karhukanta on 50 - 70 (RKTL 5.6.2013) yksilön
(vuotta vanhempien) suuruinen. Ihmisten ja suurpetojen tai ihmisten omaisuuden ja
suurpetojen väliset konfliktit ovat tavanomaisia ja tulevat todennäköisesti
yleistymään. Tästä syystä alueella tulee olla ja tulee kouluttaa koiria tilanteiden
hoitamiseen, joita poliisi voi tarvittaessa höydyntää.
Karhunhaukkutaipumuksia omaavia koiria tarvitaan myös esimerkiksi
liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden karhujen jäljittämiseen. Karhukannan
kasvaessa viranomaisilla on oltava käytössään entistä enemmän kokeneita koiria.
Lisäksi koiria on saatava konfliktitilanteissa nopeasti viranomaisten avuksi, joten
alueellisesti mahdollisimman kattava koulutuslupa on tarpeen.
Keski-Pohjanmaan kennelpiiri on sopiva ja vastuullinen taho organisoimaan
karhunhaukkutaipumuskokeita ja koulutusta toimialueellaan.
Ottaen huomioon metsästyslain 41 a §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdat, Suomen
riistakeskus on päättänyt myöntää hakijalle tämän luvan.
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) 41 a §:n 1 momentti, 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 vuonna 2013 annetun maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen (833/2012) 1 §:n 1 momentin 5 kohta,
hallintolainkäyttölain (586/1996) 31 §:n 2 momenti.
Tiedoksiantovelvoite
Muutoksenhaku

Suomen riistakeskuksen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta
maaseutuelinkeinojen valituslautakunnalta 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:
Harri Hepo-oja
029 431 2262
Keijo Kapiainen
029 431 2261
SUOMEN RIISTAKESKUS
Julkiset hallintotehtävät

Marko Paasimaa
riistasuunnittelija

Keijo Kapiainen
esittelijä, riistapäällikkö

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

Päätös hakijalle käsittelymaksuin postiennakolla
Tiedoksi:
Kalajoen-Alavieskan riistanhoitoyhdistys
Jokilaaksojen poliisilaitos
Sievin riistanhoitoyhdistys
Nivalan riistanhoitoyhdistys
Haapajärven-Reisjärven riistanhoitoyhdistys
Ylivieskan riistanhoitoyhdistys
Pyhäjärven riistanhoitoyhdistys

MAKSU

Käsittelymaksu

100,00 EUR

VALITUSOSOITUS
Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta maaseutuelinkeinojen valituslautakunnalta. Valitus on tehtävä kirjallisesti.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä, joka osoitetaan maaseutuelinkeinojen valituslautakunnalle, on ilmoitettava seuraavat asiat:
valittajan nimi ja kotikunta;
päätös, johon muutosta haetaan, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja
millä perusteilla muutosta vaaditaan;
postiosoite ja puhelinnumero, 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.

Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Valitusaika
Valitusaika on 30 päivää. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä.
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 maaseutuelinkeinojen valituslautakunnalle henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä,
postitse maksettuna postilähetyksenä, telekopiona tai sähköpostina. Valituskirjelmän lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla.
Valituksen on saavuttava viranomaiselle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä, jotta valitus voidaan tutkia. Jos
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu
kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän virka-ajan päättymiseen.

Käsittelymaksu
Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta perii pääsääntöisesti valitusasian tutkimisesta käsittelymaksuna 114 euroa maa- ja
metsätalousministeriön antaman asetuksen (1067/2012) nojalla. Maksu peritään yleensä postiennakolla päätöksen lähettämisen
yhteydessä.

Yhteystiedot
Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta
postiosoite:
PL 820, 00101 HELSINKI
käyntiosoite:
Kaisaniemenkatu 4 A
puhelinvaihde
(09) 6811 500
telekopio
(09) 6811 5010
sähköposti
valituslautakunta@valituslautakunta.fi
virka-aika
klo 8.00 - 16.15
MSVLK 00.02.2010

OIKAISUVAATIMUSOSOITUS
Maksuvelvollinen, joka katsoo, että valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n sekä Suomen riistakeskuksen ja
riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuonna 2013 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
(833/2012) 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 lupapäätöksen tehneelle 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 il-moitettava 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.

