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Vastaanottaja / Mottagare

Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri ry / Veijo Kinnunen
Sainsalontie 57
68230 Lohtaja
Suomi

KARHUN HAUKUTTAMINEN JA TAIPUMUSKOKEET
Hakija

3029565-5 Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri ry

HAKEMUS

Hakija on hakenut lupaa koiran kouluttamiseen ja / tai metsästyskokeen
järjestämiseen seuraavasti:
KOULUTUKSEN KUVAUS
Tapahtuma-aika:
Eläinlaji:
Koirien määrä:

20.8.2022 - 31.10.2022
karhu
70

Yhteyshenkilöt:
- Veijo Kinnunen, +358405903353
Tapahtuman kuvaus:
Koulutamme karhua haukkuvia ja jäljestäviä metsästyskoiria, sekä
järjestämme karhunhaukkutaipumuskokeita, jotta meillä olisi käytössämme
hyvin toimivia koiria karhunmetsästys- ja viranomaistehtäviä varten.
Koirien kouluttaminen ja testaaminen on ensiarvoisen tärkeää, koska
vaaratilanteiden välttämiseksi karhunmetsästykseen ja viranomaistehtävien
hoitamiseen esimerkiksi loukkaantuneen karhun etsimisessä ei voida käyttää
kouluttamattomia tai karhutyöskentelyyn sopimattomia koiria.
Luotettavien, karhua haukkuvien ja jäljestävien koirien saaminen edellyttää
runsaasti kouluttamista ja useita työskentelykertoja luonnollisessa
kohtaamistilanteessa karhun kanssa. Karhunhaukkutaipumuskokeeilla
pyritään testaamaan koiria ja selvittämään kuinka ne toimivat tositilanteessa.
Koirien koetulosten perusteella voidaan mm. laatia viranomaiselle luettelo
karhua haukkuvista ja jäljittävistä koirista viranomaiskäyttöä varten.
Maakuntamme karhukanta on ollut viime vuosina reippaassa kasvussa, mikä
näkyy selvästi mm. viranomaistehtävien määrän lisääntymisenä. Tulevaan
on varauduttava huolellisesti niin metsästystilanteiden kuin
viranomaistehtävien hoitamisenkin kannalta, erityisesti
liikenneonnettomuudessa vahingoittuneiden karhujen jäljitystehtävien
määrän odotetaan karhukannan kasvamisen myötä lisääntyvän.
Kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen voi kouluttaa koiraansa sellaisella
metsästysalueella, jossa hänellä on oikeus koiran irtipitoon.
Koulutustapahtuman yhteyshenkilönä ovat samat henkilöt, jotka vastaavat
myös karhunhaukkutaipumuskoetapahtumasta.
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Koiran kouluttaminen tapahtuu esim. pari kertaa viikossa. Koulutuskertojen
määrä riippuu paljon koiranomistajan innokkuudesta sekä koiran
halukkuudesta karhutyöskentelyyn. Jos koira ilmaisee kiinnostuksensa
työskennellä karhulla, sen koulutuskerrat lisääntyvät ja voivat joskus olla
useitakin kertoja viikossa.
Koiria koulutetaan useammin kuin mitä niitä osallistuu
karhunhaukkutaipumuskokeisiin. Kaikki koirat eivät kiinnostu karhusta
tarpeeksi voimakkaasti ja koiran kiinnostusta ei voida arvioida jollei koiran
työskentelyä voida riittävästi harjoittaa.
Arvion mukaan noin 40-70 koiraa koulutetaan karhutyöskentelyyn
muutamia kertoja viikossa.
KOKEEN KUVAUS
Tapahtuma-aika:
Eläinlaji:
Koirien määrä:

20.8.2022 - 31.10.2022
karhu
40

Yhteyshenkilöt:
- Veijo Kinnunen, +358405903353
Tapahtuman kuvaus:
Keski-Pohjanmaan kennelpiirin järjestämässä
karhunhaukkutaipumuskokeessa vastuuhenkilöinä ovat
Toivo Heinonen Halsua 0400 162854
Markku Jämsä Toholampi 044 0764062
Esa Kukkonen Sievi 044 3642271
Kari Manninen Kalajoki 040 7450537
Veli-Heikki Moilanen Ylivieska 040 9118202
Juha Parkkinen Pyhäjärvi 040 7192091
Sauli Saarenpää Kalajoki 0500 651356
Tapani Saartoala Reisjärvi 040 5839430
Sami Tolonen Alavieska 044 2426726
Pentti Turpeinen Kalajoki 040 5653618
Pentti Vuollet Kokkola 040 8242849
Janne Ylitalo Kalajoki 044 5508172
Pauli Äijälä Kannus 050 3271782
Daniel Forsbacka Teerijärvi 040 719 1735
Karhunhaukkukokeiden tarkoitus on selvittää koirien
karhunmetsästysominaisuudet jalostusta ja karhunmetsästystä varten, sekä
testata koiria niin, että niitä voidaan tarvittaessa käyttää viranomaisten
apuna vahingoittuneiden tai häiriintyneiden karhujen eliminoimiseksi.
Koetapahtumassa selvitetään koiran haku ja työskentely karhulla. Haussa
arvioidaan koiran halu ja taito löytää karhu. Karhutyöskentely koostuu
karhun haukkumisesta (kiinteää- tai siirtyvää haukkua) ja pakenevan karhun
seuraamisesta.Koiran työskentelyä karhulla arvostellaan enintään 300
minuuttia. Puussa tai pesässä olevalla, tai alle vuoden ikäisellä karhulla
tapahtuvaa työskentelyä ei arvostella. Taipumuskoe arvostellaan
hyväksytty/hylätty. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan vähintään 60p ja
kaikkien arvosteltavien osien minimivaatimukset tulee täyttyä.
Karhunhaukkutaipumuskokeisiin koiria osallistuu 5-40.
HAKEMUSALUE
Pinta-ala:
Alueen sanallinen määrittely :
Keski-Pohjanmaan Kennelpiirin toiminta-alue kokonaisuudessaan;

795800ha
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Kaustisen, Vetelin, Halsuan, Perhon, Kokkolan, Kannuksen, Toholammin
Lestijärven, Kalajoen, Sievin, Reisjärven, Ylivieskan, Alavieskan, Nivalan,
Haapajärven ja Pyhäjärven kunnissa.
LIITTEET
- Hakemussähköposti 27.4.2022.msg
- Hakemus Pohjanmaa 2022.doc
Hakemuksen perustelut

Hakija on hakenut 2.6.2022 saapuneella hakemuksella metsästyslain 52 §:n
3 momentin mukaista lupaa karhunhaukun taipumuskokeen järjestämiseksi
ja koirien kouluttamiseksi karhutyöskentelyyn.
Asia on kuvattu hakemus - kohdassa.

PÄÄTÖS

Suomen riistakeskus on päättänyt myöntää luvan seuraavasti:
Suomen riistakeskus on päättänyt myöntää luvan hakemuksen mukaisesti.
Tämä lupa on voimassa 20.8.2022-31.10.2022 ja sen nojalla voidaan
järjestää karhunhaukun taipumuskokeita ja kouluttaa koiria
karhutyöskentelyyn.
Tämä lupa koskee Keski-Pohjanmaan kennelpiiri ry:n toimialuetta.
Tämä lupa antaa osallistumisoikeuden koirille ja niiden ohjaajille, jotka ovat
suorittaneet ilmoittautumisen kokeeseen sen mukaisesti kuin koesäännöt ja
luvansaajan mahdollinen, erikseen antama ohjeistus edellyttää.
Tämä lupa antaa oikeuden kouluttaa koiraa karhutyöskentelyyn
ilmoittamalla hakemus-kohdassa mainitulle koetta valvovien
yhteyshenkilölle (yhteystiedot hakemus-kohdassa, esimerkiksi
tekstiviestillä) koulutustilanteen alkamisesta silloin kun kohde-eläin on
tunnistettu karhuksi.

Ehdot

Tässä päätöksessä tarkoitettuja tapahtumia koskeva Suomen riistakeskuksen
myöntämä lupa on voimassa, jos Suomen Kennelliiton hallituksen päätös tai
valtionhallinnon määräykset ja ohjeet koronavirustilanteen hoitamiseksi
eivät ole ristiriidassa tapahtuman järjestämisen kanssa.
Kun järjestetään päätöksen mukaista toimintaa, tulee luvan käyttäjällä olla
oikeus kouluttaa koiraa ja järjestää karhunhaukun taipumuskoe päätöksessä
tarkoitetulla alueella.
Muutoin on noudatettava, mitä metsästyslaissa ja sen nojalla annetuissa
säännöksissä säädetään. Lisäksi on noudatettava, mitä muussa
lainsäädännössä säädetään taikka viranomaisten antamissa päätöksissä tai
määräyksissä määrätään sekä niitä yksityisoikeudellisiin sopimuksiin
perustuvia ehtoja, jotka on asetettu luvansaajan aluetta koskeviin oikeuksiin
tai -lupiin.
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.
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Karhunhaukun taipumuskoe 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.
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 haukkuun.
Koulutustapahtuma ei saa kohdistua alle vuoden vanhoihin pentuihin, eikä
naaraaseen, jolla on alle vuoden vanhoja pentuja. Koulutustapahtuma on
keskeytettävä, jos edellä tarkoitettu tilanne havaitaan.
Koulutustapahtumaan osallistuvien nimet, koulutustapahtumaan lähtö ja
koulutustapahtuma-alue on ilmoitettava alueen poliisilaitokselle
(Pohjanmaan poliisilaitoksen alueella: kirjaamo.pohjanmaa@poliisi.fi ja
Oulun poliisilaitoksen alueella: pyyntiinlahtoilmoitukset.oulu@poliisi.fi)
välittömästi, kun edellä määritellyllä tavalla todettu koulutustapahtuma
katsotaan alkaneeksi.
Kuhunkin erilliseen koulutustapahtumaan voi osallistua enintään kaksi
koiraa kerrallaan.
Karhunhaukun taipumuskokeen osalta noudatetaan luvan saajan määräämää
ilmoitusmenettelyä.
Tämän päätöksen mukana seuraa ehtokohtaa täydentävä liite.
Päätöksen perustelut

Keskeiset sovelletut säännökset
Metsästyslain 41 §:n 2 momentin mukaan Suomen riistakeskus voi myös
muulloin kuin 37 §:n nojalla säädettynä rauhoitusaikana myöntää 41 a §:n 1
momentissa, 41 b §:n 1 momentissa ja 41 c §:ssä säädetyin edellytyksin
poikkeusluvan riistaeläimen tai rauhoittamattoman eläimen häiritsemiseen,
pyydystämiseen tai tappamiseen.
Metsästyslain 41 a §:n 1 momentin mukaan jos muuta tyydyttävää ratkaisua
ei ole eikä päätös haittaa lajin suotuisan suojelutason säilyttämistä lajin
luontaisella levinneisyysalueella, 41 §:ssä tarkoitettu poikkeuslupa voidaan
myöntää ahman, suden, karhun, saukon, ilveksen, euroopanmajavan, hallin,
kirjohylkeen, itämeren norpan, hillerin, näädän ja metsäjäniksen
pyydystämiseen tai tappamiseen:
1) luonnonvaraisen eläimistön tai kasviston säilyttämiseksi;
2) viljelmille, karjankasvatukselle, metsätaloudelle, kalataloudelle,
porotaloudelle, vesistölle tai muulle omaisuudelle aiheutuvan erityisen
merkittävän vahingon ehkäisemiseksi;
3) kansanterveyden, yleisen turvallisuuden tai muun erittäin tärkeän yleisen
edun kannalta pakottavista syistä, mukaan lukien taloudelliset ja sosiaaliset
syyt, sekä jos poikkeamisesta on ensisijaisen merkittävää hyötyä
ympäristölle; tai
4) näiden lajien tutkimus-, koulutus-, uudelleensijoittamis- ja
istuttamistarkoituksessa taikka eläintautien ehkäisemiseksi.
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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 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.
Metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston
asetuksen (452/2013) 4 §:n 2 momentin mukaan:
Metsästyslain 41 a §:n 1 momentin perusteella myönnetyssä ahmaa, ilvestä,
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karhua, saukkoa ja sutta koskevassa poikkeusluvassa on määrättävä, että
pyyntiin osallistuvien nimet on ilmoitettava alueen poliisilaitokselle ennen
pyyntiin ryhtymistä ja että jokaisesta pyyntiin lähdöstä ja pyyntialueesta on
etukäteen ilmoitettava poliisilaitokselle. Jos pyynti tapahtuu kunnassa, johon
kuuluu rajavyöhykettä, edellä mainitut tiedot on määrättävä ilmoitettavaksi
myös rajavartiolaitokselle.
Päätöksen yksityiskohtaiset perustelut
Metsästyslain 52 §:n perusteluiden mukaan luontodirektiivin liitteen IV
riistaeläinlajien häiritseminen koirakokeita pitämällä ja koiria kouluttamalla
edellyttää aina metsästyslain 41 §:ssä ja 41 a §:ssä säädetyn poikkeusluvan.
Lisäksi perustelujen mukaan koiran kouluttamista ja koiran
metsästyskokeiden järjestämistä varten tarvittava lupa päätetään
samanlaisessa lupamenettelyssä kuin muutkin poikkeuslupahakemukset.
Käytännössä lupa karhun haukuttamiseen voidaan myöntää metsästyslain 41
a §:n 1 momentin 1-4 kohtien perusteella eli niin sanottuna
vahinkoperusteisena poikkeuslupana.
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
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.
Suomen riistakeskus katsoo, että metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista
annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n 2 momentin velvollisuus koskee
myös tässä tarkoitettua poikkeuslupaa, koska kyseessä on täysin rauhoitetun
suurpedon häirintä.
Ehtokohdan mukaiset ilmoitukset on tehtävä riittävän luvankäytön aikaisen
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valvonnan mahdollistamiseksi.
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:
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metsästyslain (615/1993) 41 §, 41 a §, 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 §, metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista
annetun valtioneuvoston asetuksen (452/2013) 4 §:n 2 momentti, Suomen
riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten
hallintotehtävien maksuista vuosina 2022 ja 2023 annetun maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen (902/2021) 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:
Harri Hepo-oja

0294312262

harri.hepo-oja@riista.fi

SUOMEN RIISTAKESKUS
Julkiset hallintotehtävät

Harri Hepo-oja
Riistapäällikkö
Päätös on allekirjoitettu koneellisesti riistahallintolain (158/2011) 8 §:n 5
momentin nojalla.
Päätös hakijalle kirjeenä.
JAKELU

Tiedoksi:
NIVALAN RIISTANHOITOYHDISTYS
PERHON RIISTANHOITOYHDISTYS
PERHONJOKILAAKSON RIISTANHOITOYHDISTYS
KÄLVIÄN-ULLAVAN RIISTANHOITOYHDISTYS
LOHTAJAN RIISTANHOITOYHDISTYS
HIMANGAN RIISTANHOITOYHDISTYS
KANNUKSEN RIISTANHOITOYHDISTYS
TOHOLAMMIN RIISTANHOITOYHDISTYS
LESTIJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYS
LÄNSI-SUOMEN MERIVARTIOSTO
POHJANMAAN POLIISILAITOS

2022-1-000-25808-0 (4XWFCSHDR8)
HAAPAJÄRVEN-REISJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYS
KALAJOEN-ALAVIESKAN RIISTANHOITOYHDISTYS
SIEVIN RIISTANHOITOYHDISTYS
PYHÄJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYS
YLIVIESKAN RIISTANHOITOYHDISTYS
OULUN POLIISILAITOS
MAKSU

Käsittelymaksu 100.00 EUR

LIITTEET

LIITE 1: Liite metsästyslain 52§ 3 momentin mukaiseen päätökseen,
Suomen riistakeskus
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VALITUSOSOITUS
(Riistahallintolaki 31.1 §)
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Valituksen 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

Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava valitusajassa toimivaltaiselle hallintotuomioistuimelle. Valituksen voi toimittaa hallintooikeudelle henkilökohtaisesti, lähetin tai asiamiehen välityksellä. Valituksen voi toimittaa myös postitse,
sähköpostitse tai telekopiona hallinto-oikeuden kirjaamoon, tai sähköisen asiointipalvelun kautta
(https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet). 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: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Isokatu 4, 3 krs., Oulu
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelin: 029 56 42800 Faksi: 029 56 42841
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OIKAISUVAATIMUSOSOITUS
Maksuvelvollinen, joka katsoo, että valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n sekä Suomen riistakeskuksen ja
riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuosina 2022 ja 2023 annetun maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen (903/2021) 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 (postiosoite ja puhelinnumero tai sähköpostiosoite,
joihin asiaa 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 taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Postittaminen tai muu toimittaminen 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.

