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SUOMEN RIISTAKESKUS
Sompiontie 1
00730 HELSINKI
029 431 2001

Hakija

HAKEMUS

Vastaanottaja / Mottagare
Luomus / Jari Valkama 
PL 17 
00014 Helsingin yliopisto 
Suomi

ML 41 B §:N MUKAINEN POIKKEUSLUPA

PÄÄTÖS

Pvm Nro

28.12.2022 2023-5-000-27717-0
2024-5-000-27717-3
2025-5-000-27717-6
2026-5-000-27717-9
2027-5-000-27717-2

Helsingin yliopisto / Luonnontieteellinen keskusmuseo (Luomus)

Hakija on hakenut poikkeuslupaa seuraavasti:

Haettava lupa voimassa 5 vuotta

Eläinlaji ja lupamäärä:
jouhisorsa 100 kpl
heinätavi 100 kpl
lapasorsa 100 kpl
punasotka 100 kpl
tukkasotka 400 kpl
haahka 1000 kpl
alli 100 kpl
tukkakoskelo 100 kpl
isokoskelo 200 kpl
riekko 100 kpl
kiiruna 50 kpl
pyy 200 kpl
peltopyy 100 kpl
fasaani 100 kpl
nokikana 200 kpl
lehtokurppa 400 kpl
harmaalokki 3500 kpl
merilokki 500 kpl
kesykyyhky 200 kpl
sepelkyyhky 400 kpl
räkättirastas 3500 kpl
korppi 200 kpl
varis 600 kpl
harakka 600 kpl
naakka 2000 kpl
telkkä 2000 kpl
teeri 500 kpl
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metso 100 kpl
kanadanhanhi 150 kpl
merihanhi 400 kpl
metsähanhi 400 kpl
heinäsorsa 800 kpl
tavi 600 kpl
haapana 200 kpl

Eläinlaji ja haettu lupa-aika:
jouhisorsa 1.1. - 31.12.
heinätavi 1.1. - 31.12.
lapasorsa 1.1. - 31.12.
punasotka 1.1. - 31.12.
tukkasotka 1.1. - 31.12.
haahka 1.1. - 31.12.
alli 1.1. - 31.12.
tukkakoskelo 1.1. - 31.12.
isokoskelo 1.1. - 31.12.
riekko 1.1. - 31.12.
kiiruna 1.1. - 31.12.
pyy 1.1. - 31.12.
peltopyy 1.1. - 31.12.
fasaani 1.1. - 31.12.
nokikana 1.1. - 31.12.
lehtokurppa 1.1. - 31.12.
harmaalokki 1.1. - 31.12.
merilokki 1.1. - 31.12.
kesykyyhky 1.1. - 31.12.
sepelkyyhky 1.1. - 31.12.
räkättirastas 1.1. - 31.12.
korppi 1.1. - 31.12.
varis 1.1. - 31.12.
harakka 1.1. - 31.12.
naakka 1.1. - 31.12.
telkkä 1.1. - 31.12.
teeri 1.1. - 31.12.
metso 1.1. - 31.12.
kanadanhanhi 1.1. - 31.12.
merihanhi 1.1. - 31.12.
metsähanhi 1.1. - 31.12.
heinäsorsa 1.1. - 31.12.
tavi 1.1. - 31.12.
haapana 1.1. - 31.12.

Hakemusalue:
Suojattavan paikan nimi Hakemuksessa esitetty alue
Lähiosoite ------
Postinumero 00014
Kaupunki Helsingin yliopisto
Pinta-ala 1 ha
Alueen sanallinen määrittely Erillisen hakemuksen mukaisesti.

Suojatun alueen tyyppi:
Muu

Selvitys oikeudesta pyydystää tai tappaa hakemuksessa tarkoitettuja eläimiä
alueella, jolla hakemuksessa on tarkoitus käyttää:
-
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Hakemuksen perustelut

Poikkeusperusteet:
- tutkimus- ja koulutustarkoituksessa, kannan lisäämis- ja
uudelleenistutustarkoituksessa

Kielletyt menetelmät:

- Haen lupaa poiketa metsästyslain 33 §:ssä säädetyistä pyyntivälineitä ja
pyyntimenetelmiä koskevista kielloista seuraavasti:
-

Liitteet
- Hakemussähköposti 22.12.2022.msg
- Liite 1_Lupasitoumus.pdf
- Liite 2_Pyynti- ja mittaustavat.pdf
- Liite 3_Pyyntimäärät.pdf

Syy siitä, miksi mm. kielletyt pyyntivälineet ja pyyntimenetelmät ovat
tarpeen

Selvitys hakemuksen perusteena olevasta vahingosta tai muusta perusteesta:

Helsingin yliopisto/Luonnontieteellinen keskusmuseo (Luomus) hakee
lupaa pyydystää metsästyslain piiriin kuuluvia riistalintuja ja
rauhoittamattomia lintuja rengastusta ja kontrollointia varten
tutkimustarkoituksessa. Rengastuksen avulla saatavia tietoja käytetään mm.
lintujen muuttoreittien, talvehtimisalueiden, levittäytymisen, elossa
säilyvyyden ja pesimismenestyksen tutkimiseen. Lupaa haetaan Luomuksen
hyväksymille, rengastamisehtoihin sitoutuneille henkilöille (luvan
käyttäjät), jotka täyttävät rengastuslupaehdoissa asetetut vaatimukset. Lupaa
haetaan rengastamisen ja kontrolloinnin lisäksi höyhenten tai verinäytteen
keräämiseen ja hallussapitoon kertaluontoisena tapahtumana rengastamisen
yhteydessä tutkimustarkoituksia varten. Näytteiden keruun edellytyksenä
Luomus arvioi ja hyväksyy tutkimushankkeen, minkä vaatimuksia ovat
kertaluontoisuuden lisäksi eläinkoelupia myöntävän aluehallintoviraston
alaisen valtakunnallisen hankelupalautakunnan myöntämä lupa ko.
hankkeelle. Luomuksen toimittaman metallirenkaan lisäksi linnuille tulisi
tutkimustarkoituksessa voida asentaa myös kaula- tai värirenkaita,
satelliittilähettimiä tai valopaikantimia. Lupaan tulisi sisältyä oikeus poiketa
ko. eläinten pyyntivälineitä ja -menetelmiä koskevista rajoituksista, mukaan
lukien raketti- ja kanuunaverkot.

Luomuksen hyväksymät luvan käyttäjät i) sitoutuvat noudattamaan
merkinnässä Luomuksen rengastustoimintaa sääteleviä ohjeita (liite 1), ii)
ovat todistettavasti saaneet koulutuksen lintujen turvalliseen
pyydystämiseen, käsittelyyn ja rengastamiseen kokeneen rengastajan
johdolla, iii) ovat osoittaneet lajintuntemustaitonsa joko museon
järjestämässä tentissä tai kokeneen rengastajan valvonnassa sekä iv) ovat
osoittaneet moitteettoman rengastushistorian, eikä Luomukselle
toimitettuihin aiempiin allekirjoitettuihin sitoumuksiin ole poikkeamia,
jollei niistä ole erikseen kirjallisesti tai muulla todistettavalla tavalla
Luomuksen kanssa sovittu, eikä luvan käyttäjällä myöskään saa olla muita
todennettavia rikkomuksia, jotka voivat vaikeuttaa rengastustavoitteiden
saavuttamista.

Luomus käsittelee yksilöllisesti kunkin rengastuslupaa hakevan henkilön
tiedot suhteessa näihin ehtoihin. Luvan antajalle (Suomen riistakeskus)
toimitetaan ajantasainen lista luvan käyttäjistä sekä kunkin luvan käyttäjän
osalta lupaan liittyvistä laji- ja pyyntitapakohtaisista ehdoista sekä höyhen-
tai verinäytteenkeruuhankkeista. Listaan lisätään nykyisiä rengastusluvan
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PÄÄTÖS

omaavia henkilöitä sitä mukaa, kun edellisessä kappaleessa mainitut kohdat
i-iv ovat heidän osaltaan täyttyneet. Listaa ylläpidetään siltä osin kun uusia
luvankäyttäjiä hyväksytään tai lupasisältöihin tulee muutoksia.

Hyväksytyille luvan käyttäjille museo antaa rengastuskortin ja
metallirenkaat merkintää varten. Pyydystetyt linnut päästetään vapaiksi
mahdollisimman pian. Koulutus, linnun dokumentointi ja näytteenotto
tutkimustarkoituksissa voivat pidentää linnun käsittelyaikaa. Käsittelyajan
pidentyminen ei saa kuitenkaan vaarantaa linnun hyvinvointia ja
käsittelyajan on oltava alle tunti pyydyksestä poistamisesta linnun
vapauttamiseen, jollei käsittelyajan pidentymiseen ole muuta hyväksyttävää
syytä. Hakemukseen on liitetty tietoa rengastuksessa käytetyistä lintujen
pyydystys- ja mittausmenetelmistä (liite 2). Lintujen merkintä tapahtuu
museon laatimien ohjeiden mukaisesti käyttäen museon jakamia tai
hyväksymiä merkkejä.

Arvio vuosittaisista pyyntimääristä lajeittain on esitetty liitteessä 3.

Helsingin yliopisto/Luomus pyytää, että Suomen riistakeskus sisällyttäisi
lupaansa sopivaksi katsomansa toimintavelvoitteen Helsingin yliopistolle
tilanteessa, joissa luvan käyttäjä ei noudata annettua ohjeistusta.
Toimintavelvoitteen avulla yliopisto varmistaa, että sillä on juridiset
mahdollisuudet ryhtyä luvassa kerrottuihin toimenpiteisiin lupaehtojen
vastaisesti toimivan käyttäjän osalta. Tällaisessa tapauksessa aiemmin
hyväksyttyjen luvankäyttäjien luvankäyttöoikeus katsotaan päättyneen,
jolloin heidän nimensä poistetaan yllä mainitulta ajantasaiselta listalta luvan
käyttäjistä.

Lupaa haetaan koko maahan Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta
ajalle 1.1.2023–31.12.2027.

Lintujen pyydystys ja merkintä halutaan aloittaa heti päätöksen tultua
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Suomen riistakeskus on päättänyt myöntää poikkeusluvan seuraavasti:
Metsähanhi (2023) 400 kpl 1.1.2023 - 31.12.2023
Metsähanhi (2024) 400 kpl 1.1.2024 - 31.12.2024
Metsähanhi (2025) 400 kpl 1.1.2025 - 31.12.2025
Metsähanhi (2026) 400 kpl 1.1.2026 - 31.12.2026
Metsähanhi (2027) 400 kpl 1.1.2027 - 31.12.2027
Merihanhi (2023) 400 kpl 1.1.2023 - 31.12.2023
Merihanhi (2024) 400 kpl 1.1.2024 - 31.12.2024
Merihanhi (2025) 400 kpl 1.1.2025 - 31.12.2025
Merihanhi (2026) 400 kpl 1.1.2026 - 31.12.2026
Merihanhi (2027) 400 kpl 1.1.2027 - 31.12.2027
Kanadanhanhi (2023) 150 kpl 1.1.2023 - 31.12.2023
Kanadanhanhi (2024) 150 kpl 1.1.2024 - 31.12.2024
Kanadanhanhi (2025) 150 kpl 1.1.2025 - 31.12.2025
Kanadanhanhi (2026) 150 kpl 1.1.2026 - 31.12.2026
Kanadanhanhi (2027) 150 kpl 1.1.2027 - 31.12.2027
Haapana (2023) 200 kpl 1.1.2023 - 31.12.2023
Haapana (2024) 200 kpl 1.1.2024 - 31.12.2024
Haapana (2025) 200 kpl 1.1.2025 - 31.12.2025
Haapana (2026) 200 kpl 1.1.2026 - 31.12.2026
Haapana (2027) 200 kpl 1.1.2027 - 31.12.2027
Tavi (2023) 600 kpl 1.1.2023 - 31.12.2023
Tavi (2024) 600 kpl 1.1.2024 - 31.12.2024
Tavi (2025) 600 kpl 1.1.2025 - 31.12.2025
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Tavi (2026) 600 kpl 1.1.2026 - 31.12.2026
Tavi (2027) 600 kpl 1.1.2027 - 31.12.2027
Heinäsorsa (2023) 800 kpl 1.1.2023 - 31.12.2023
Heinäsorsa (2024) 800 kpl 1.1.2024 - 31.12.2024
Heinäsorsa (2025) 800 kpl 1.1.2025 - 31.12.2025
Heinäsorsa (2026) 800 kpl 1.1.2026 - 31.12.2026
Heinäsorsa (2027) 800 kpl 1.1.2027 - 31.12.2027
Jouhisorsa (2023) 100 kpl 1.1.2023 - 31.12.2023
Jouhisorsa (2024) 100 kpl 1.1.2024 - 31.12.2024
Jouhisorsa (2025) 100 kpl 1.1.2025 - 31.12.2025
Jouhisorsa (2026) 100 kpl 1.1.2026 - 31.12.2026
Jouhisorsa (2027) 100 kpl 1.1.2027 - 31.12.2027
Heinätavi (2023) 100 kpl 1.1.2023 - 31.12.2023
Heinätavi (2024) 100 kpl 1.1.2024 - 31.12.2024
Heinätavi (2025) 100 kpl 1.1.2025 - 31.12.2025
Heinätavi (2026) 100 kpl 1.1.2026 - 31.12.2026
Heinätavi (2027) 100 kpl 1.1.2027 - 31.12.2027
Lapasorsa (2023) 100 kpl 1.1.2023 - 31.12.2023
Lapasorsa (2024) 100 kpl 1.1.2024 - 31.12.2024
Lapasorsa (2025) 100 kpl 1.1.2025 - 31.12.2025
Lapasorsa (2026) 100 kpl 1.1.2026 - 31.12.2026
Lapasorsa (2027) 100 kpl 1.1.2027 - 31.12.2027
Punasotka (2023) 100 kpl 1.1.2023 - 31.12.2023
Punasotka (2024) 100 kpl 1.1.2024 - 31.12.2024
Punasotka (2025) 100 kpl 1.1.2025 - 31.12.2025
Punasotka (2026) 100 kpl 1.1.2026 - 31.12.2026
Punasotka (2027) 100 kpl 1.1.2027 - 31.12.2027
Tukkasotka (2023) 400 kpl 1.1.2023 - 31.12.2023
Tukkasotka (2024) 400 kpl 1.1.2024 - 31.12.2024
Tukkasotka (2025) 400 kpl 1.1.2025 - 31.12.2025
Tukkasotka (2026) 400 kpl 1.1.2026 - 31.12.2026
Tukkasotka (2027) 400 kpl 1.1.2027 - 31.12.2027
Haahka (2023) 1000 kpl 1.1.2023 - 31.12.2023
Haahka (2024) 1000 kpl 1.1.2024 - 31.12.2024
Haahka (2025) 1000 kpl 1.1.2025 - 31.12.2025
Haahka (2026) 1000 kpl 1.1.2026 - 31.12.2026
Haahka (2027) 1000 kpl 1.1.2027 - 31.12.2027
Alli (2023) 100 kpl 1.1.2023 - 31.12.2023
Alli (2024) 100 kpl 1.1.2024 - 31.12.2024
Alli (2025) 100 kpl 1.1.2025 - 31.12.2025
Alli (2026) 100 kpl 1.1.2026 - 31.12.2026
Alli (2027) 100 kpl 1.1.2027 - 31.12.2027
Telkkä (2023) 2000 kpl 1.1.2023 - 31.12.2023
Telkkä (2024) 2000 kpl 1.1.2024 - 31.12.2024
Telkkä (2025) 2000 kpl 1.1.2025 - 31.12.2025
Telkkä (2026) 2000 kpl 1.1.2026 - 31.12.2026
Telkkä (2027) 2000 kpl 1.1.2027 - 31.12.2027
Tukkakoskelo (2023) 100 kpl 1.1.2023 - 31.12.2023
Tukkakoskelo (2024) 100 kpl 1.1.2024 - 31.12.2024
Tukkakoskelo (2025) 100 kpl 1.1.2025 - 31.12.2025
Tukkakoskelo (2026) 100 kpl 1.1.2026 - 31.12.2026
Tukkakoskelo (2027) 100 kpl 1.1.2027 - 31.12.2027
Isokoskelo (2023) 200 kpl 1.1.2023 - 31.12.2023
Isokoskelo (2024) 200 kpl 1.1.2024 - 31.12.2024
Isokoskelo (2025) 200 kpl 1.1.2025 - 31.12.2025
Isokoskelo (2026) 200 kpl 1.1.2026 - 31.12.2026
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Isokoskelo (2027) 200 kpl 1.1.2027 - 31.12.2027
Riekko (2023) 100 kpl 1.1.2023 - 31.12.2023
Riekko (2024) 100 kpl 1.1.2024 - 31.12.2024
Riekko (2025) 100 kpl 1.1.2025 - 31.12.2025
Riekko (2026) 100 kpl 1.1.2026 - 31.12.2026
Riekko (2027) 100 kpl 1.1.2027 - 31.12.2027
Kiiruna (2023) 50 kpl 1.1.2023 - 31.12.2023
Kiiruna (2024) 50 kpl 1.1.2024 - 31.12.2024
Kiiruna (2025) 50 kpl 1.1.2025 - 31.12.2025
Kiiruna (2026) 50 kpl 1.1.2026 - 31.12.2026
Kiiruna (2027) 50 kpl 1.1.2027 - 31.12.2027
Teeri (2023) 500 kpl 1.1.2023 - 31.12.2023
Teeri (2024) 500 kpl 1.1.2024 - 31.12.2024
Teeri (2025) 500 kpl 1.1.2025 - 31.12.2025
Teeri (2026) 500 kpl 1.1.2026 - 31.12.2026
Teeri (2027) 500 kpl 1.1.2027 - 31.12.2027
Metso (2023) 100 kpl 1.1.2023 - 31.12.2023
Metso (2024) 100 kpl 1.1.2024 - 31.12.2024
Metso (2025) 100 kpl 1.1.2025 - 31.12.2025
Metso (2026) 100 kpl 1.1.2026 - 31.12.2026
Metso (2027) 100 kpl 1.1.2027 - 31.12.2027
Pyy (2023) 200 kpl 1.1.2023 - 31.12.2023
Pyy (2024) 200 kpl 1.1.2024 - 31.12.2024
Pyy (2025) 200 kpl 1.1.2025 - 31.12.2025
Pyy (2026) 200 kpl 1.1.2026 - 31.12.2026
Pyy (2027) 200 kpl 1.1.2027 - 31.12.2027
Peltopyy (2023) 100 kpl 1.1.2023 - 31.12.2023
Peltopyy (2024) 100 kpl 1.1.2024 - 31.12.2024
Peltopyy (2025) 100 kpl 1.1.2025 - 31.12.2025
Peltopyy (2026) 100 kpl 1.1.2026 - 31.12.2026
Peltopyy (2027) 100 kpl 1.1.2027 - 31.12.2027
Fasaani (2023) 100 kpl 1.1.2023 - 31.12.2023
Fasaani (2024) 100 kpl 1.1.2024 - 31.12.2024
Fasaani (2025) 100 kpl 1.1.2025 - 31.12.2025
Fasaani (2026) 100 kpl 1.1.2026 - 31.12.2026
Fasaani (2027) 100 kpl 1.1.2027 - 31.12.2027
Nokikana (2023) 200 kpl 1.1.2023 - 31.12.2023
Nokikana (2024) 200 kpl 1.1.2024 - 31.12.2024
Nokikana (2025) 200 kpl 1.1.2025 - 31.12.2025
Nokikana (2026) 200 kpl 1.1.2026 - 31.12.2026
Nokikana (2027) 200 kpl 1.1.2027 - 31.12.2027
Lehtokurppa (2023) 400 kpl 1.1.2023 - 31.12.2023
Lehtokurppa (2024) 400 kpl 1.1.2024 - 31.12.2024
Lehtokurppa (2025) 400 kpl 1.1.2025 - 31.12.2025
Lehtokurppa (2026) 400 kpl 1.1.2026 - 31.12.2026
Lehtokurppa (2027) 400 kpl 1.1.2027 - 31.12.2027
Harmaalokki (2023) 3500 kpl 1.1.2023 - 31.12.2023
Harmaalokki (2024) 3500 kpl 1.1.2024 - 31.12.2024
Harmaalokki (2025) 3500 kpl 1.1.2025 - 31.12.2025
Harmaalokki (2026) 3500 kpl 1.1.2026 - 31.12.2026
Harmaalokki (2027) 3500 kpl 1.1.2027 - 31.12.2027
Merilokki (2023) 500 kpl 1.1.2023 - 31.12.2023
Merilokki (2024) 500 kpl 1.1.2024 - 31.12.2024
Merilokki (2025) 500 kpl 1.1.2025 - 31.12.2025
Merilokki (2026) 500 kpl 1.1.2026 - 31.12.2026
Merilokki (2027) 500 kpl 1.1.2027 - 31.12.2027
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Sepelkyyhky (2023) 400 kpl 1.1.2023 - 31.12.2023
Sepelkyyhky (2024) 400 kpl 1.1.2024 - 31.12.2024
Sepelkyyhky (2025) 400 kpl 1.1.2025 - 31.12.2025
Sepelkyyhky (2026) 400 kpl 1.1.2026 - 31.12.2026
Sepelkyyhky (2027) 400 kpl 1.1.2027 - 31.12.2027
Räkättirastas (2023) 3500 kpl 1.1.2023 - 31.12.2023
Räkättirastas (2024) 3500 kpl 1.1.2024 - 31.12.2024
Räkättirastas (2025) 3500 kpl 1.1.2025 - 31.12.2025
Räkättirastas (2026) 3500 kpl 1.1.2026 - 31.12.2026
Räkättirastas (2027) 3500 kpl 1.1.2027 - 31.12.2027
Harakka (2023) 600 kpl 1.1.2023 - 31.12.2023
Harakka (2024) 600 kpl 1.1.2024 - 31.12.2024
Harakka (2025) 600 kpl 1.1.2025 - 31.12.2025
Harakka (2026) 600 kpl 1.1.2026 - 31.12.2026
Harakka (2027) 600 kpl 1.1.2027 - 31.12.2027
Naakka (2023) 2000 kpl 1.1.2023 - 31.12.2023
Naakka (2024) 2000 kpl 1.1.2024 - 31.12.2024
Naakka (2025) 2000 kpl 1.1.2025 - 31.12.2025
Naakka (2026) 2000 kpl 1.1.2026 - 31.12.2026
Naakka (2027) 2000 kpl 1.1.2027 - 31.12.2027
Varis (2023) 600 kpl 1.1.2023 - 31.12.2023
Varis (2024) 600 kpl 1.1.2024 - 31.12.2024
Varis (2025) 600 kpl 1.1.2025 - 31.12.2025
Varis (2026) 600 kpl 1.1.2026 - 31.12.2026
Varis (2027) 600 kpl 1.1.2027 - 31.12.2027
Korppi (2023) 200 kpl 1.1.2023 - 31.12.2023
Korppi (2024) 200 kpl 1.1.2024 - 31.12.2024
Korppi (2025) 200 kpl 1.1.2025 - 31.12.2025
Korppi (2026) 200 kpl 1.1.2026 - 31.12.2026
Korppi (2027) 200 kpl 1.1.2027 - 31.12.2027
Kesykyyhky (2023) 200 kpl 1.1.2023 - 31.12.2023
Kesykyyhky (2024) 200 kpl 1.1.2024 - 31.12.2024
Kesykyyhky (2025) 200 kpl 1.1.2025 - 31.12.2025
Kesykyyhky (2026) 200 kpl 1.1.2026 - 31.12.2026
Kesykyyhky (2027) 200 kpl 1.1.2027 - 31.12.2027

Poikkeusedellytys

Metsästyslain 41 b §:n 1 momentin 5 kohta: tutkimus- ja
koulutustarkoituksessa, kannan lisäämis- ja uudelleenistutustarkoituksessa
sekä tehdäkseen mahdolliseksi näitä varten tapahtuvan kasvatuksen

Lupa-alue: Koko Suomi lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa.

Lupa-aika: 1.1.2023-31.12.2027.

Hakijalle on myönnetty metsästyslain 41 b §:n 1 momentin 5 kohdan nojalla
lupa poiketa tutkimustarkoituksessa metsästysasetuksen 24 §:n ja 25 a §:n
mukaisista riistalintujen ja rauhoittamattomien lintujen rauhoitusajoista.

Lisäksi hakijalle on myönnetty metsästyslain 41 §:n 3 momentin nojalla
lupa poiketa metsästyslain ja sen nojalla annettujen asetusten säädöksistä
seuraavasti: 

Riistalintujen pyydystämisessä voidaan käyttää metsästyslain 49 §:n 2
momentissa kiellettyjä pyyntivälineitä ja -menetelmiä (ei kuitenkaan
metsästyslain 33 §:n 1 momentin kohdissa 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13 ja 14
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Ehdot

kiellettyjä pyyntivälineitä ja -menetelmiä).

Rauhoittamattomien lintujen pyydystämisessä voidaan käyttää
metsästyslain 49 §:n 2 momentissa kiellettyjä pyyntivälineitä ja -menetelmiä
(ei kuitenkaan metsästyslain 33 §:n 1 momentin kohdissa 1, 2, 3, 7, 8, 10,
11, 12, 13 ja 14 kiellettyjä pyyntivälineitä ja -menetelmiä).

Riistalintujen ja rauhoittamattomien lintujen pyydystämisessä voidaan
käyttää metsästysasetuksen 10 a §:n estämättä ansoja muidenkin lintujen
kuin riekon ja kiirunan pyyntiin, ja muuallakin kuin Enontekiön, Inarin ja
Utsjoen kunnissa.

Riistalintujen ja rauhoittamattomien lintujen pyynnissä voidaan käyttää
metsästysasetuksen 11 § estämättä elävänä pyytävää loukkua.

Tätä poikkeuslupaa voidaan käyttää riistalintujen tai rauhoittamattomien
lintujen pyydystämiseksi merkitsemistä varten ja hakemuksessa kuvatuilla
menetelmillä.

Korpin osalta lupa on voimassa vain poronhoitoalueella.

Poikkeusluvan saajan on ilmoitettava Suomen riistakeskukselle
poikkeusluvan nojalla tapahtuneen pyynnin tuloksesta. Ilmoitus on tehtävä
poikkeusluvan voimassaolon päätyttyä seitsemän vuorokauden kuluttuessa.
Jos poikkeuslupa on myönnetty vuotta pidemmäksi ajaksi, ilmoitus on
tehtävä kunkin kalenterivuoden päätyttyä seitsemän vuorokauden kuluessa.

Ilmoituksessa on mainittava tämän poikkeusluvan numero, pyydystettyjen
lintujen määrä ja pyyntipaikan koordinaatit. Saalisilmoitus tehdään
Omariista-palvelun kautta.
Ohje Omariistan käyttöön löytyy osoitteesta:
http://riista.fi/riistahallinto/sahkoinen-asiointi/
Jos tämä ei ole mahdollista niin sähköpostitse (uusimaa@riista.fi) tai
postitse (Suomen riistakeskus Uusimaa, Sompiontie 1, 00730 Helsinki).

Tämä päätös ei korvaa sitä lupaa, joka tarvitaan pyynnin toteuttamiseen
alueen omistajalta tai metsästysoikeuden haltijalta.

Pyydystetyt eläimet on päästettävä vapaaksi pyyntipaikalla välittömästi
merkitsemisen jälkeen.

Pyynnistä ei saa aiheutua vahinkoa pyydettäville eläimille tai muulle
ympäristölle.

Tällä luvalla rengastaja saa pyydystää merkitsemistä varten vain niitä
riistaeläimiä ja rauhoittamattomia eläimiä, jotka hänen kohdallaan on
Suomen riistakeskukselle toimitetuissa rengastajalistoissa mainittu.

Lupaa käytettäessä on noudatettava Luonnontieteellisen keskusmuseon
ohjeita.

Rengastustoimintaa harjoitettaessa rengastuskortti on pidettävä mukana ja
näytettävä vaadittaessa.

Luonnontieteellinen keskusmuseo vastaa ajantasaisten rengastajalistojen
ylläpidosta ja toimittamisesta Suomen riistakeskukselle. Tätä poikkeuslupaa
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Päätöksen perustelut

voivat käyttää listoissa mainitussa laajuudessa rengastajat, jotka on nimetty
luvan käyttäjiksi Suomen riistakeskukselle toimitetuissa listoissa.
Luonnontieteellisen keskusmuseon tulee tarvittaessa poistaa em. listoilta
lupaehtojen taikka antamiensa ohjeistusten vastaisesti toimivat henkilöt,
jolloin luvan käyttöoikeus kyseisen henkilön osalta lakkaa.

Muutoin on noudatettava metsästyslakia ja sen nojalla annettuja säädöksiä.

Tämä päätös ei korvaa toimintaan mahdollisesti muun lainsäädännön
perusteella tarvittavia lupia.

Keskeiset sovelletut säännökset

Hakemuksessa mainitut riistalinnut ovat rauhoitettuja metsästyslain 37 § ja
metsästysasetuksen (666/1993) 24 § nojalla. Rauhoittamattomiin lintuihin
kuuluvat hakemuksessa mainitut linnut on rauhoitettu metsästyslain 50 § 2
momentin nojalla säädetyn metsästysasetuksen 25 a §:n 1 kohdan
perusteella. Rauhoituksesta voidaan poiketa Suomen riistakeskuksen luvalla
metsästyslain 41 §:n 1 momentin nojalla 41 b §:ssä säädetyin edellytyksin,
jos muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole eikä päätös haittaa lajin suotuisan
suojelutason säilyttämistä. Tällainen poikkeuslupa voidaan myöntää 1)
kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden turvaamiseksi; 2)
lentoturvallisuuden takaamiseksi; 3) viljelmille, kotieläimille, metsille,
kalavesille ja vesistöille koituvan vakavan vahingon estämiseksi; 4)
kasviston ja eläimistön suojelemiseksi; tai 5) tutkimus- ja
koulutustarkoituksessa, kannan lisäämis- ja uudelleenistutustarkoituksessa
sekä tehdäkseen mahdolliseksi näitä varten tapahtuvan kasvatuksen.

Suomen riistakeskus voi metsästyslain 41 b §:n 1 momentissa tarkoitetuissa
tapauksissa myöntää luvan myös poiketa 32 §:ssä säädetyistä
moottorikäyttöisten kulkuneuvojen käytön rajoituksista, 33 §:ssä säädetyistä
pyyntivälineitä ja -menetelmiä koskevista kielloista, metsästyslain 34 §
nojalla annetuista pyyntivälineitä ja pyyntimenetelmiä koskevista
tarkemmista säännöksistä, 35 §:ssä säädetyistä metsästysaseen kuljettamista
koskevista säännöksistä sekä 51 §:n 1 momentissa säädetystä koiran
kiinnipitovelvollisuudesta.

Metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston
asetuksen (452/2013) 1 §:ssä säädetään poikkeusluvan hakemisesta, 2 §:ssä
poikkeamisen edellytysten arvioinnista ja 7 §:ssä poikkeuslupaan liittyvästä
saaliin ilmoittamisvelvollisuudesta.

Metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston
asetuksen 2 §:n mukaan Suomen riistakeskuksen on metsästyslain 41 b § 1
momentin 5 kohdassa tarkoitetun tutkimus-, koulutus-, uudelleensijoittamis-
ja uudelleenistuttamistarkoituksessa myönnettävän luvan
myöntämisedellytyksiä arvioidessaan selvitettävä: 1) poikkeusluvan
vaikutukset asianomaisen riistaeläinlajin kannan kehitykseen poikkeusluvan
kohteena olevalla alueella; 2) poikkeusluvan vaikutukset poikkeusluvan
kohteena olevan alueen luonnonvaraisten eläinlajien kantoihin; 3)
toimenpiteet, jotka poikkeusluvan sijasta voitaisiin toteuttaa.

Suomen riistakeskuksen on kirjattava selvityksen keskeiset tulokset
poikkeuslupapäätökseen.

Metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston
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asetuksen 4 §:n mukaan poikkeuslupa myönnetään vain sille rajatulle
alueelle, jolla metsästyslain 41 b §:ssä säädetyt poikkeusluvan
myöntämisedellytykset täyttyvät.

Metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston
asetuksen 5 §:n 2 momentissa mukaan poikkeusluvat ovat voimassa
määräajan, jonka on vastattava poikkeusluvan tarkoitusta ja joka voi olla
enintään viisi vuotta. Poikkeuslupa voidaan myöntää vuotta pidemmäksi
ajaksi vain:
1) pysyvästi perustetulle kohteelle;
2) eläimistön suojelemiseksi perusteella;
3) tutkimusperusteella; tai
4) luonnonhoitohankkeen yhteydessä.

Metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston
asetuksen 7 §:n mukaan poikkeusluvan saajan on ilmoitettava Suomen
riistakeskukselle metsästyslain 41 §:ssä tarkoitetun poikkeusluvan nojalla
tapahtuneen riistaeläimen pyynnin tuloksesta. Ilmoitus on tehtävä
poikkeusluvan voimassaolon päätyttyä seitsemän vuorokauden kuluessa. Jos
poikkeuslupa on myönnetty vuotta pidemmäksi ajaksi, ilmoitus on tehtävä
kunkin kalenterivuoden päätyttyä seitsemän vuorokauden kuluessa.
Ilmoituksessa on mainittava pyydystettyjen eläinten määrä ja pyyntipaikan
koordinaatit. Nisäkkäiden osalta on mainittava myös pyyntiajankohta ja
sukupuoli.

Suotuisa suojelutaso ja poikkeusluvan vaikutukset asianomaisen lajin
kantoihin

Luvan mukainen riistaeläinten ja rauhoittamattomien eläinten
pyydystäminen rengastamista varten ei vaikuta pyydystettävien lajien
kantojen kehitykseen, eikä siten aiheuta haittaa lajin suotuisan suojelutason
säilyttämiselle.

Poikkeuksen tarpeellisuus

Hakemuksessa kuvatun riistalintujen ja rauhoittamattomien lintujen
rengastamisen avulla saatu tieto edistää yleistä luonnontuntemusta,
tieteellistä tutkimusta ja lintujen suojelua. Toiminnalla saatu tieto on tarpeen
kyseisen lajin kannanhoidon, luonnontuntemuksen edistämisen sekä
tieteellisen tiedon lisäämiseksi.

Muun tyydyttävän ratkaisun käyttö

Käytettävissä ei ole muuta tyydyttävää ratkaisua, jolla vastaava tieto
saataisiin tutkimuksen käyttöön.

Poikkeukset pyyntivälineitä ja -menetelmiä koskevista kielloista

Muiden kuin Päätös -kohdassa mainittujen pyyntivälineiden ja -
menetelmien käyttämiseen ei ole esitetty tarvetta, minkä vuoksi lupa on
rajattu koskemaan vain Päätös -kohdassa mainittuja pyyntivälineitä ja -
menetelmiä. Tällä päätöksellä sallittavilla poikkeuksilla voidaan käyttää
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Päätöksen täytäntöönpano

kaikkia hakemuksen liitteissä kuvattuja pyyntimenetelmiä.

Loppuyhteenveto
Yllä olevan perusteella hakijalle on päätetty myöntää metsästyslain 41 b §:n
1 momentin 5 kohdan sekä 41 §:n 3 momentin nojalla lupa poiketa
riistalintujen ja rauhoittamattomien lintujen rauhoituksista sekä kiellettyjen
pyyntivälineiden ja -menetelmien käyttökielloista Päätös-kohdassa
mainitussa laajuudessa ja Ehdot-kohdassa mainituin ehdoin.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 122 §:n 1
momentin mukaan päätöstä, johon saa hakea muutosta valittamalla, ei saa
panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Säännöksen 3
momentin mukaan päätös voidaan kuitenkin panna täytäntöön lainvoimaa
vailla olevana, jos:
1) laissa niin säädetään;
2) päätös on luonteeltaan sellainen, että se on pantava täytäntöön heti;
3) päätöksen täytäntöönpanoa ei yleisen edun vuoksi voida lykätä.

Riistahallintolain (158/2011) 31 §:n mukaan Suomen riistakeskuksen 2 §:n 1
momentin 1 kohdassa tarkoitettuun ja oikaisuvaatimuksen johdosta
annettuun päätökseen haetaan muutosta valittamalla toimivaltaiseen
hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta.
Säännöksen 1 momentissa tarkoitettu yksittäistä lupaa koskeva Suomen
riistakeskuksen päätös voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta
huolimatta. Muutoksenhakuviranomainen voi kuitenkin kieltää päätöksen
täytäntöönpanon. Muutoksenhakuun sovelletaan muutoin, mitä
hallintolainkäyttölaissa säädetään muutoksenhausta hallintoviranomaisen
päätökseen.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 122 §:n 1 momentin
pääsääntönä on muutoksenhaun lykkäävä vaikutus muutoksenhaun alaisen
päätöksen täytäntöönpanokelpoisuuteen. Korkeimman hallinto-oikeuden
ratkaisuissa (mm. 30.3.2007 nro 874 ja 4.2.2014 nro 286) on korostettu sitä,
että poikkeukset tulee hakea ja päätökset tehdä niin ajoissa, että
rauhoituksesta poikkeaminen ei ole mahdollista ennen kuin valitusaika
päätöksestä päättyy. Lisäksi maaseutuelinkeinojen valituslautakunta on
ratkaisuissaan (mm. Dnro 143/4/2012, 19.7.2012) todennut, että
oikeussuojajärjestelmän toiminnan turvaaminen vaatii lähtökohtaisesti, että
poikkeukset haetaan ja Suomen riistakeskuksen päätökset tehdään niin
ajoissa, että rauhoituksesta poikkeaminen ei ole mahdollista ennen kuin
valitusaika riistakeskuksen päätöksestä päättyy.

Suomen riistakeskus katsoo edellä olevan perusteella, että tämä Suomen
riistakeskuksen päätös on luonteeltaan sellainen, että se on pantava
täytäntöön lainvoimaa vailla olevana, koska poikkeuslupa lintujen
pyydystämiseksi rengastusta varten menettäisi osittain merkitystään, jos sitä
ei voisi panna täytäntöön heti päätöksessä mainitusta ajankohdasta lukien.
Tämän poikkeusluvan nojalla sallittava toiminta ei aiheuta merkittävää
haittaa linnuille, muille eläimille tai ihmisille. Sen sijaan täytäntöönpanon
lykkääntymisestä koituisi merkittävää haittaa rengastustoiminnalle.

Ottaen huomioon välittömästä täytäntöönpanosta aiheutuvan haitan ja
täytäntöönpanon lykkääntymisestä aiheutuvan haitan, Suomen riistakeskus
on päättänyt, että tämä päätös voidaan laittaa täytäntöön Päätös-kohdassa
mainitusta ajankohdasta lukien. Riistahallintolain 31§:n 2 momentin nojalla
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Oikeusohjeet

Muutoksenhaku

LISÄTIEDOT

JAKELU

MAKSU

muutoksenhakuviranomainen voi kuitenkin kieltää päätöksen
täytäntöönpanon.

Päätöstä tehtäessä on sovellettu seuraavia oikeusohjeita:

Metsästyslaki (615/1993) 33 §, 34 §, 41 §:n 1 ja 3 momentti, 41 b §:n 1
momentti, 49 a § ja 50 §:n 2 momentti. Riistahallintolaki (158/2011) 8 §:n 4
momentti ja 31 §:n 2 momentti. Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa
(808/2019) 122 §. Metsästysasetus (666/1993) 10 a §, 11 §, ja 25 a §,
metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston
asetuksen (452/2013) 1 §:n 1 ja 2 momentti, 2 §:n 1 ja 3 momentti, 5 §:n 2
ja 3 momentti ja 7 §:n 2 ja 3 momentti, Valtion maksuperustelaki
(150/1992) 11 b §, Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten
julkisten hallintotehtävien maksuista vuosina 2022 ja 2023 annetun maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen (902/2021) 1 §:n 1 momentin 7 kohta.

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.

Lisätietoja päätöksestä antaa:

Laura Fontell-Seppelin    0294312332    laura.fontell@riista.fi

SUOMEN RIISTAKESKUS
Julkiset hallintotehtävät

Sauli Härkönen
Julkisten hallintotehtävien päällikkö

Laura Fontell-Seppelin
riistasuunnittelija

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

Päätös hakijalle kirjeenä.

Tiedoksi:
HELSINGIN RIISTANHOITOYHDISTYS
RIISTANHOITOYHDISTYKSET
POLIISILAITOKSET
LINTUTIETEELLISET YHDISTYKSET
ALUEELLISET JA PAIKALLISET LUONNONSUOJELUYHTEISÖT

Käsittelymaksu 70.00 EUR
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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 hallinto-
oikeudelle 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: Helsingin hallinto-oikeus, Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki
Käyntiosoite: Helsingin hallinto-oikeus, Sörnäistenkatu 1, Helsinki
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi
Puhelin: 029 56 42000 Faksi: 029 56 42079

—
—
—
—

—
—

—

—

—

—

—
—

—
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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.

—

—

—
—

—

—

2023-5-000-27717-0 (CG5Q4GUS2Z)     14 / 14


