
TIEDOTE 29.6.2022

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus katsoi, etteivät Suomen riistakeskuksen ahmojen
pyytämiseen myöntämät kaksi poikkeuslupaa olleet lainmukaisia.

Suomen riistakeskus oli kahdella päätöksellään myöntänyt poikkeusluvat yhteensä
kahden ahman pyytämiseen porotaloudelle aiheutuneen vahingon ehkäisemiseksi.
Poikkeusluvista toinen oli myönnetty Enontekiöllä sijaitsevalle Kova-Labba -nimiselle
pyyntialueelle, joka sijaitsee Käsivarren erämaan Natura 2000 -alueella. Toinen poik-
keuslupa oli myönnetty Taivalkosken kunnan alueella sijaitsevalle pyyntialueelle,
jonka läheisyydessä sijaitsee kolme eri Natura 2000 -aluetta: Maaselkä, Etelä-Kuusa-
mon vanhat metsät ja Hossa.

Hallinto-oikeus katsoi Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin ja Suomen luonnon-
suojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin valitusten johdosta, etteivät riistakeskuksen
päätökset olleet lainmukaisia.

Hallinto-oikeus totesi, että riistakeskuksen 12.1.2021 tekemän päätöksen perusteena
ollut Käsivarren erämaata koskeva Natura-arviointi oli ollut puutteellinen. Päätöstä ei
ollut kuitenkaan syytä kumota pelkästään tällä perusteella, sillä riistakeskus oli
omasta aloitteestaan ottanut päätösharkinnassaan huomioon Natura-arviointia täy-
dentävää selvitystä. Riistakeskuksen päätöksen perusteena olleesta selvityksestä ei
kuitenkaan ilmennyt riittävän tarkkaa tietoa Natura-alueella olevasta ahman pesintö-
jen määrästä eikä ahmanaaraiden lisääntymisestä. Koska ahma on erittäin uhanalai-
nen ja kyseisellä pyyntialueella ahmakanta on pienentynyt vuodesta 2014 lähtien,
hallinto-oikeus ei pitänyt riistakeskuksen selvitystä yhden ahman pyytämisen vaiku-
tuksesta alueen ahmakantaan riittävänä. Selvityksen perusteella ei voitu varmistua
siitä, että myönnetty poikkeuslupa ei merkittävästi heikentäisi Käsivarren erämaan
luonnonarvoja.

Myös riistakeskuksen 29.1.2021 tekemän päätöksen osalta hallinto-oikeus totesi,
että päätös oli perustunut puutteelliseen Maaselän alueesta tehtyyn Natura-arvioin-
tiin. Hallinto-oikeus katsoi, että myös Etelä-Kuusamon vanhojen metsien osalta olisi
tullut tehdä Natura-arviointi. Selvityksistä ei ilmennyt muun muassa riittävän tarkasti
Natura-alueilla elävien ahmakantojen kokoa. Lisäksi oli mahdollista, että riistakeskuk-
sen sallima ahman pyynti olisi voinut kohdistua Maaselän tai Etelä-Kuusamon vanhat
metsät Natura-alueilla elävään ahmayksilöön. Hallinto-oikeus katsoi, että olemassa
olevien tietojen perusteella ei voitu sulkea pois sitä, että riistakeskuksen päätöksellä
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sallittu ahman tappaminen vaikuttaisi merkittävästi Maaselän ja Etelä-Kuusamon
vanhat metsät Natura-alueiden suojelun perusteena oleviin luonnonarvoihin.

Lisätietoja: hallinto-oikeustuomari Minna Manninen p. 029 56 42836
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Luvansaaja 

Päätös, josta valitetaan 

Suomen riistakeskus, 12.1.2021 

Suomen riistakeskus (jäljempänä riistakeskus) on myöntänyt metsästyslain 
41 §:n nojalla saman lain 41 a §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla 
perusteella poikkeusluvan haetun kolmen ahman sijaan yhden ahman 
tappamiseen ajalla 13.–31.1.2021 Enontekiöllä sijaitsevalla päätöksen 
karttaliitteessä tarkemmin rajatulla Kova-Labban alueella (alue 2). 
Poikkeusluvan lupa-alue on rajattu vain toiseen hakijan hakemuksessaan 
esittämistä hakemusalueista. 

Päätöksen perusteluissa on todettu muun ohella, että hakemusalue 2 kuuluu 
kokonaisuudessaan niin sanottuun alpiiniseen eliömaantieteelliseen 
vyöhykkeeseen, jossa ahman arvioidaan luontodirektiivin vuosien 2013–2018 
raportoinnissa olevan suotuisalla suojelun tasolla. Tämän päätöksen 
mukaisella ajallisesti ja alueellisesti rajatulla poikkeamisella ei haitata 
suotuisan suojelun tason säilymistä tai sen saavuttamista lajin luontaisella 
levinneisyysalueella. Suositus pyynnin kohdistamisesta muihin kuin 
ahmanaaraisiin, joilla on pennut pesässä tai joita alle vuoden ikäinen pentu 
seuraa, vastaa myös varovaisuusperiaatteen vaatimukseen. 

Maaseutuelinkeinoviranomaisen lausunnon perusteella hakemusalueelta 
Kova-Labba on ilmoitettu 1.10.2020–12.1.2021 yhteensä 16 ahman tappamaa 
poroa, joista joulu-tammikuun aikana yhteensä 12 poroa.  

Korvausjärjestelmän muuttaminen reviiripohjaiseksi korvausjärjestelmäksi ei 
ratkaise vahinkoihin eikä etenkään petovahinkokorvausmäärärahoihin liittyvää 
ongelmaa, sillä jo nykyisen järjestelmän kohdalla on ollut suuria vaikeuksia 
maksaa korvauksia täysimääräisenä vahingonkärsijöille. Korvausjärjestelmän 



  2 (15) 
   
 

muutos ei ole pelkästään kansallisesti ratkaistavissa. Vaihtoehtoiseksi 
ratkaisuksi on esitetty myös vahinkoahmojen siirtoa poronhoitoalueen 
ulkopuolelle. Ahmakannan hoitosuunnitelmassa todetaan, että siirtoistutuksiin 
ryhdytään vain, mikäli paikallisen väestön asenteet hanketta kohtaan ovat 
riittävän myönteisiä. Tähän mennessä saatujen selvitysten perusteella 
paikallisen väestön suhtautuminen on ollut sen verran kielteistä, ettei ahmojen 
siirtoihin ole ollut edellytyksiä. Vahinkoa aiheuttavan ahman häätäminen 
hakemusalueelta ei sekään ole tyydyttävä ratkaisu vahinkojen estämiseksi, 
koska poroja tappava ahma todennäköisesti palaa takaisin elinpiirilleen 
saalistamaan poroja tai se siirtyy toiselle alueelle tappamaan poroja. 
Poronhoidon luonne ja alueen olosuhteet huomioon ottaen ahman 
porotaloudelle aiheuttamia vahinkoja ei käytännössä voida ehkäistä 
esimerkiksi aitaamalla poroja.  

Muita tyydyttäviä ratkaisuja tulee tarkastella suhteessa pyynnin tarkoitukseen. 
Näin ollen sallittu pyynti yhdessä hoitosuunnitelmassa esitettyjen 
toimenpiteiden kanssa vähentää porotalouden ja ahman välistä konfliktia 
nimenomaisesti pitemmällä aikavälillä, mitä luontodirektiivin tiukkaa suojelua 
koskeva ohjeasiakirjakin korostaa. Toiminnot ovat siten toisiaan täydentäviä 
eivätkä toisilleen vaihtoehtoisia. Hakemusalueella syntyneet porovahingot 
kokonaisuudessaan ovat jo erityisen merkittäviä ja todennäköisesti kasvavat 
edelleen. Poikkeuslupa-alueella ei siten ole muuta tyydyttävää ratkaisua kuin 
poiketa ahman rauhoituksesta päätöksen mukaisesti. 

Riistakeskus on pyytänyt hakijalta luonnonsuojelulain 65 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun Natura-arvioinnin ja pyytänyt siitä Lapin elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselta ja Metsähallitukselta lausunnot. Poikkeuslupa on 
varovaisuusperiaatetta noudattaen myönnetty hakemuksesta poiketen vain 
yhden ahman tappamiseen yhdeltä lupa-alueelta rajoittaen myös lupa-aikaa. 
Poikkeus ei merkittävästi heikennä suojelun perusteena olevia luontoarvoja, 
tässä tapauksessa alueen suojelun perusteena olevaa ahmaa, eikä siten 
myöskään vaikuta alueen ekologiseen koskemattomuuteen. Yhden ahman 
poistaminen Natura-alueelta vaikuttaa alueen ahmamäärään yhden yksilön 
verran. Poikkeamisella ei ole pysyvää vaikutusta alueen suojelun perusteena 
olevaan ahmaan, eikä laji ole vaarassa hävitä alueelta. 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

Valituksenalainen päätös on kumottava luonnonsuojelulain ja metsästyslain 
vastaisena. 

Asiassa esitetty Natura-arviointi ei täytä sille asetettuja vaatimuksia. Päätös on 
perustunut riittämättömiin selvityksiin ja perusteluihin, eikä päätös noudata 
uhanalaisten eläinten suojelussa edellytettävää varovaisuusperiaatetta.  

Päätöksessä ei oteta kantaa Lapin ELY-keskuksen ja Metsähallituksen 
lausunnoissa esitettyihin vakaviin huomioihin vaan todetaan, että niiden 
tarkastelun perusteella on vähennetty myönnettävien lupien määrä vain yhden 
ahman tappamiseen yhdeltä lupa-alueelta rajoittaen myös lupa-aikaa. 
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Riistakeskus ei ole osoittanut, ettei vallitsevissa olosuhteissa olisi ollut 
tyydyttävää vaihtoehtoa ahman tappamiselle. Riistakeskus perustelee 
poikkeusluvan vaihtoehtoja, kuten ahman siirtämistä vain yleisellä tasolla 
viitaten aihealueen yleiseen tutkimukseen. Asiassa ei ole osoitettu, ettei 
esimerkiksi ahman siirtäminen olisi ollut mahdollista vallitsevissa 
olosuhteissa. 

Asiassa on kysymys siitä, onko Natura-arviointi ollut asianmukainen ja onko 
riistakeskus antanut ELY-keskuksen ja Metsähallituksen lausunnot 
sivuuttavalle päätökselleen niin vakuuttavat perustelut, ettei 
heikentämiskiellon vastaisista seurauksista jää järkevää epäilyä. 
EU-tuomioistuimen ratkaisut osoittavat, että lupaviranomaisen on annettava 
Natura-arvioinnin riittävyyttä arvioitaessa erityistä painoa 
varovaisuusperiaatteelle. Luvan myöntäminen on mahdollista vain siinä 
tapauksessa, että Natura-alueen suojelutavoitteiden vaarantumisesta hankkeen 
vaikutuksesta (yhteisvaikutukset mukaan lukien) ei ole perusteltuja tieteellisiä 
epäilyjä.  

Hakijan Natura-arvioinnin ja hakijan antamien vastaselitysten perusteella ei 
voida varmistua siitä, ettei poikkeuslupametsästyksellä ole merkittävästi 
heikentäviä vaikutuksia Natura-alueen suojeluperusteena olevaan ahmaan. 
Natura-alueen suojeluperusteena on ollut 6–10 ahmaa, ja viimeisimmän 
laskentatiedon mukaan alueella on 8–9 ahmaa. Riistakeskus ei ole huomioinut 
sitä, että eri kanta-arvioiden puitteissa yhdenkin ahman poisto vähentää 
ahmapopulaation määrää alueella huomattavasti, eikä tässä tapauksessa voida 
poissulkea merkittäviä heikentäviä vaikutuksia. Ahma on hidas lisääntyjä. 
Aiempina vuosina alueella ammutut ahmat ovat lisäksi olleet naaraita, mikä 
lisää kerrannaisvaikutuksia. 

Ahmojen määrästä ja pentutuotannosta alueella on huomattavaa epävarmuutta. 
Asiassa tehty Natura-arviointi ja päätös eivät perustu parhaaseen käytössä 
olevaan tieteelliseen tietoon. Riistakeskus ei myöskään ole huomioinut 
kumuloituvia haittoja ahmakannalle. Luvan ehdoksi ei ole asetettu, että 
metsästys ei kohdistuisi naaraaseen. Luvassa on vain vaadittu, että asia on 
pyrittävä varmistamaan. Ahmakanta ei ole kestävällä tasolla. Laji on tuoreessa 
nisäkkäiden uhanalaisuusarvioinnissa (2019) erittäin uhanalainen ja 
uhanalaisuuteen johtaneena syynä on ollut pelkästään pyynti. Varsinkin 
lisääntymisikäisten naaraiden tappaminen voi heikentää kantaa. 

Riistakeskus olettaa ilman riittävää tieteellistä varmuutta, että Käsivarren 
erämaa-alueen ahmapopulaatio Suomen ja Ruotsin alueella turvaisi pitkällä 
aikavälillä ahmapopulaation elinvoimaisuuden lajin yksilöiden reviirien 
luonnollisen levinneisyyden perusteella. Ahmapopulaation luonnollisissa 
esiintymissä ei ole puutteellisesta tutkimuksesta johtuen havaittu kannan 
elpymistä Suomen puoleisella alueella. Myöskään aikaisemmin myönnettyjen 
poikkeuspäätösten vaikutusta ahmapopulaatioon ei ole voitu arvioida 
riittävällä varmuudella puutteellisen tiedon vuoksi. Euroopan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti jäsenvaltioiden ulkopuolisten 
alueiden, tässä tapauksessa Norjan puoleisen ahmapopulaation, 
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elinvoimaisuutta ei voida ottaa huomioon Natura-alueen suojeluperusteen 
heikennystä arvioidessa. 

Metsästyslain 41 a §:n edellytykset poikkeusluvan myöntämiseksi eivät ole 
täyttyneet, ja päätös on myös metsästyslain vastainen. Luvassa ei ole 
tarkasteltu riittävän tasapuolisesti muita tyydyttäviä ratkaisuja, kuten 
vahinkotarkastusten tehostusta, reviiripohjaista korvausjärjestelmää, ongelmia 
aiheuttavien ahmojen siirtoa ja naaraan turvaamista sitovalla lupaehdolla. 
Vahinkoja ei ole tarkastettu riittävän yksityiskohtaisesti eikä pyynnin hyötyjä 
osoitettu riittävästi. Ahman metsästykseen on suhtauduttava äärimmäisellä 
varovaisuudella, koska kyse on erittäin uhanalaisesta ja pitkään täysin 
rauhoitettuna olleesta lajista. Ahman tappamiseen myönnettävien 
poikkeuslupien edellytysten oikeudellisessa arvioinnissa on samasta syystä 
noudatettava varovaisuusperiaatetta ja pidättäydyttävä metsästyksestä 
kokonaan, ellei ole varmuutta siitä, ettei metsästys vaikuta haitallisesti ahman 
suojelutilanteeseen tai sen elinympäristöön. Ahmakanta ei ole kestävällä 
tasolla.  

Asian käsittely ja selvittäminen 

Riistakeskus on antanut lausunnon ja esittänyt, että valitus tulisi hylätä. 
Suomen lajien IUCN:n luokittelun mukaista uhanalaisuusarviota ja 
luontodirektiivin tarkoittamaa ja juridisesti velvoittavaa suotuisan suojelun 
tasoa ei tule sekoittaa keskenään valittajan tarkoittamalla tavalla. 
Päätösharkinnassa on otettava huomioon luontodirektiivin 17 artiklan 
velvoittaman 6-vuotisraportin mukainen nykytila, joka yksiselitteisesti asettaa 
ahman poikkeuslupa-alueella suotuisalle suojelun tasolle. Näin ollen valittajan 
antama tieto ahman uhanalaisuudesta uhanalaisuusarvion perusteella antaa 
asiassa harhaanjohtavan kuvan, kun asiassa on sovellettava nimenomaisesti 
luontodirektiiviä ja kansallista lainsäädäntöä. Ahma on poikkeuslupa-alueella 
suotuisan suojelun tasolla, ja tämä asia on myös virallisesti raportoitu 
Euroopan komissiolle. Lisäksi suotuisaa suojelun tasoa tulee tarkastella lajin 
luontaisella levinneisyysalueella eikä pelkästään paikallisesti esimerkiksi 
kunnan tai hakemusalueen tasolla. 

Riistakeskus on päätöksessään huomioinut ELY-keskuksen ja 
Metsähallituksen lausunnoissaan esille tuomat puutteet ja kirjannut näiltä osin 
hyvin kattavasti päätöksen perusteluihin varsinaista Natura-arviota täydentäviä 
tietoja kyseessä olevan alueen ja ympäröivien alueiden ahmatiedoista sekä 
pyynnin vaikutuksesta ahmakantaan alueella. 

Riistakeskuksen tiedot ahmakannasta ovat olleet tarkempia ja ajantasaisempia 
kuin tehdyssä Natura-arvioinnissa esitetyt tiedot. Riistakeskus on osoittanut 
aukottomasti, ettei yksittäisen ahman pyynti vaikuta alueen ahmakantaan siten, 
että laji olisi vaarassa hävitä Käsivarren erämaan Natura -alueelta. 
Poikkeaminen ei siten myöskään vaikuta merkittävän heikentävästi alueen 
ekologiseen koskemattomuuteen. Tieteellisiin tutkimustuloksiin perustuen 
riistakeskus on lupa-aikaa rajoittamalla varmistanut päätöksen koskemaan 
lähes varmuudella vain sellaista naarasta, joka ei ole vielä synnyttänyt. 
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Käytännössä ahmanaaras voidaan tunnistaa elävästä yksilöstä varmasti vain 
käyttämällä apuna DNA-tekniikoita tai tutkimalla kiinniotettua ja nukutettua 
yksilöä. Poikkeusluvan saajan oikeusturvan toteutumisen näkökulmasta 
päätöksellä ei ole voitu antaa sitovaa ehtoa naarasyksilöiden pyynnin 
estämiseksi. 

Hakija on antanut selityksen. 

Valittaja on antanut vastaselityksen. Riistakeskuksen lausunnon johdosta 
asiassa on otettava kantaa siihen, voiko viranomainen omasta aloitteestaan 
täydentää harkinnassaan asiassa esitetyn Natura-arvioinnin tietoja ja myöntää 
poikkeusluvan tämän oman arviointinsa perusteella. Mikäli viranomainen saa 
täydentää hakijan Natura-arviointia poikkeuslupaharkinnassaan, kantaa on 
otettava siihen, onko riistakeskus tehnyt tarpeeksi kattavaa arviointia 
Natura-arvioinnin tueksi ja ollut siten oikeutettu myöntämään poikkeusluvan. 
Metsähallituksen aluelaskentojen perusteella Suomen kolmen pohjoisimman 
kunnan ahmakanta on ollut vuosina 2019–2020 tehtyjen aluelaskentojen 
perusteella 28 ahmaa, kun vuosina 2013–2014 todettiin samalla 
laskenta-alueella 54 yksilöä. Alueen ahmakanta on siten taantunut kuudessa 
vuodessa noin lähes puolella. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

Perusteluissa jäljempänä lausutuista syistä Suomen riistakeskuksen päätös ei 
ole ollut lainmukainen. Kun otetaan huomioon, että poikkeuslupaa varten 
myönnetty määräaika on jo päättynyt, lausuminen Suomen 
luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry:n valituksesta enemmälti kuitenkin 
raukeaa. 

Perustelut 

Sovellettavat oikeusohjeet 

Euroopan unionin säännökset 

Euroopan yhteisöjen neuvoston luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön sekä kasviston suojelua koskevan direktiivin 92/43/ETY 
(jäljempänä luontodirektiivi) 6 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on 
toteutettava erityisten suojelutoimien alueilla tarpeellisia toimenpiteitä 
luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen heikentymisen sekä niitä lajeja 
koskevien häiriöiden estämiseksi, joita varten alueet on osoitettu, siinä määrin 
kuin nämä häiriöt saattaisivat vaikuttaa merkittävästi tämän direktiivin 
tavoitteisiin. 

Artiklan 3 kohdan mukaan kaikki suunnitelmat tai hankkeet, jotka eivät liity 
suoranaisesti alueen käyttöön tai ole sen kannalta tarpeellisia, mutta saattavat 
vaikuttaa tähän alueeseen merkittävästi joko erikseen tai yhdessä muiden 
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suunnitelmien tai hankkeiden kanssa, on arvioitava asianmukaisesti sen 
kannalta, miten ne vaikuttavat alueen suojelutavoitteisiin. Alueelle aiheutuvien 
vaikutusten arvioinnista tehtyjen johtopäätösten perusteella ja jollei 4 kohdan 
säännöksistä muuta johdu, toimivaltaiset kansalliset viranomaiset antavat 
hyväksyntänsä tälle suunnitelmalle tai hankkeelle vasta varmistuttuaan siitä, 
että suunnitelma tai hanke ei vaikuta kyseisen alueen koskemattomuuteen, ja 
kuultuaan tarvittaessa kansalaisia. 

Kansalliset säännökset 

Metsästyslain 37 §:n 3 momentin mukaan muun muassa ahma on aina 
rauhoitettu.  

Metsästyslain 41 §:n 1 momentin mukaan Suomen riistakeskus voi myöntää 
luvan poiketa 37 ja 38 §:n sekä 50 §:n 2 momentin mukaisesta rauhoituksesta, 
kiellosta tai rajoituksesta lain 41 a–41 c §:ssä säädetyin edellytyksin.  

Pykälän 4 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä poikkeusluvan myöntämisessä noudatettavasta 
menettelystä, poikkeuslupaan liitettävistä määräyksistä, poikkeusluvan nojalla 
saadun saaliin ilmoittamisesta, poikkeusluvan ajallisesta kestosta ja 
poikkeamisen edellytysten arvioinnista. 

Metsästyslain 41 a §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan, jos muuta tyydyttävää 
ratkaisua ei ole eikä päätös haittaa lajin suotuisan suojelutason säilyttämistä 
lajin luontaisella levinneisyysalueella, 41 §:ssä tarkoitettu poikkeuslupa 
voidaan myöntää muun muassa ahman tappamiseen viljelmille, 
karjankasvatukselle, metsätaloudelle, kalataloudelle, porotaloudelle, vesistölle 
tai muulle omaisuudelle aiheutuvan erityisen merkittävän vahingon 
ehkäisemiseksi. 

Metsästyslain 41 §:n 4 momentin ja 41 a §:n 4 momentin nojalla annetun, 
metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen 
(452/2013) 2 §:n 1 momentin mukaan Suomen riistakeskuksen on 
metsästyslain 41 a §:n 1 momentin 1–3 kohdassa, 41 b §:n 1 momentin 
1–4 kohdassa, 41 c §:n 1–3 kohdassa ja 41 d §:ssä säädettyjä poikkeusluvan 
myöntämisedellytyksiä arvioidessaan selvitettävä: 
1) poikkeusluvan kohteena olevan riistaeläinlajin kanta tai kannan tila haetulla 
poikkeuslupa-alueella, maakunnassa sekä koko valtakunnassa; 
2) poikkeusluvan kohteena olevan riistaeläinlajin yksilön käyttäytyminen 
haetulla poikkeuslupa-alueella; 
3) tarvittaessa viranomaisten, julkisia hallintotehtäviä hoitavien 
organisaatioiden ja tutkimuslaitosten tiedot, jotka liittyvät poikkeusluvan 
hakuperusteeseen; 
4) toimenpiteet, jotka poikkeusluvan sijasta voitaisiin toteuttaa. 

Pykälän 3 momentin mukaan Suomen riistakeskuksen on kirjattava 
1 tai 2 momentissa tarkoitetun selvityksen keskeiset tulokset 
poikkeuslupapäätökseen. 
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Poikkeusluvalla sallittavasta ahman metsästyksestä metsästysvuonna 
2020–2021 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (821/2020, 
jäljempänä ahma-asetus) 1 §:n mukaan metsästyslain (615/1993) 41 a §:n 
1 momentissa tarkoitetun poikkeusluvan perusteella saaliiksi saatujen ahmojen 
määrä saa olla enintään 8 yksilöä. 

Saman asetuksen 2 §:n mukaan suurin sallittu saalismäärä voidaan käyttää 
vain poronhoitoalueella Kuusamon, Suomussalmen, Hyrynsalmen, 
Taivalkosken, Sallan, Savukosken, Pelkosenniemen, Sodankylän, Muonion, 
Kolarin, Kittilän, Inarin, Utsjoen ja Enontekiön kunnissa. 

Luonnonsuojelulain 64 a §:n mukaan Natura 2000 -verkostoon kuuluvan 
alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja ei saa merkittävästi 
heikentää.  

Luonnonsuojelulain lain 65 §:n 1 momentin mukaan, jos hanke tai 
suunnitelma joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja 
suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää valtioneuvoston 
Natura 2000 -verkostoon ehdottaman tai verkostoon sisällytetyn alueen niitä 
luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus 
sisällyttää Natura 2000 -verkostoon, hankkeen toteuttajan tai suunnitelman 
laatijan on asianmukaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset. Sama koskee 
sellaista hanketta tai suunnitelmaa alueen ulkopuolella, jolla todennäköisesti 
on alueelle ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia.  

Pykälän 2 momentin mukaan luvan myöntävän tai suunnitelman hyväksyvän 
viranomaisen on valvottava, että 1 momentissa mainittu arviointi tehdään. 

Luonnonsuojelulain 66 §:n 1 momentin mukaan viranomainen ei saa myöntää 
lupaa hankkeen toteuttamiseen taikka hyväksyä tai vahvistaa suunnitelmaa, jos 
65 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu arviointi- ja lausuntomenettely osoittaa 
hankkeen tai suunnitelman merkittävästi heikentävän niitä luonnonarvoja, 
joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 
2000 -verkostoon. 

Luontodirektiiviä koskeva Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö  

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön (mm. tuomio 17.4.2018, komissio 
v. Puola (Białowieżan metsä), C-441/17, 114 kohta, tuomio 21.7.2016, 
Orleans ym., C-387/15 ja C-388/15, 50 kohta ja tuomio 11.4.2013, Sweetman 
ym., C-258/11, 44 kohta) mukaan luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohdan 
ensimmäisen virkkeen perusteella tehdyssä arvioinnissa ei saa olla aukkoja, ja 
siinä pitää olla täydellisiä, täsmällisiä ja lopullisia toteamuksia ja päätelmiä, 
joilla voidaan hälventää kaikenlainen perusteltu tieteellinen epäilys 
asianomaisella suojelualueella suunniteltujen töiden vaikutuksista.  
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Maa- ja metsätalousministeriön muistio 

Ahma-asetusta koskevassa maa- ja metsätalousministeriön muistiossa 
(7.10.2020, jäljempänä ahma-asetuksen perustelumuistio) on todettu muun 
ohella, että Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan vuoden 2020 helmikuussa 
ahmoja oli 385–390 yksilöä, joista eleli poronhoitoalueella 135–140 ahmaa ja 
poronhoitoalueen ulkopuolella todennäköisimmin 249 yksilöä. Suomessa 
ahmakanta on arvioitu olevan luontodirektiivin vuosien 2007–2012 
raportoinnissa suotuisalla suojelutasolla niin sanotulla alpiinisella 
eliömaantieteellisellä vyöhykkeellä pohjoisimmassa osassa Lappia 
(Ylä-Lappi), ja tällä alueella kannan kehityssuunnan arvioitiin olevan kasvava. 
Tunturi-Lapin (pohjoisen ja itäisen poronhoitoalueen kannanhoitoalueen 
pohjoisosan) ahmakanta onkin osa elinvoimaista Skandinavian 
ahmapopulaatiota, joka keskittyy Ruotsin ja Norjan tunturi- ja 
vuoristoalueelle. Lisäksi Itä-Lapin (pohjoisen ja itäisen kannanhoitoalueen 
Venäjään rajoittuvan osan) ahmakanta on osa Luoteis-Venäjän elinvoimaista 
ahmapopulaatiota. Poikkeuslupien myöntö ahmojen tappamiseksi 
ahmatihentymäalueilla on kuitenkin mahdollista, mikäli muuta tyydyttävää 
ratkaisua ei ole, eikä ahman suotuisan suojelutason saavuttamista koskeva 
tavoite vaarannu sen luontaisella levinneisyysalueella. Poikkeuslupien 
myöntämisen edellytys ei ole se, että ahmakannan tulisi olla suotuisalla 
suojelun tasolla. Olennaista on se, että vaikutus ahmakantaan jää niin 
vähäiseksi, että suotuisan suojelutason saavuttamista koskeva tavoite ei 
vaarannu.  

Asiassa saatu selvitys 

Riistakeskus on valituksenalaisella päätöksellään myöntänyt hakijalle 
metsästyslain 41 §:n mukaisen poikkeusluvan yhden ahman tappamiseen 
Enontekiön kunnassa sijaitsevalla Kova-Labba alueella (hakemusalue). 
Hakemusalue sijaitsee Käsivarren erämaa -nimisellä Natura 2000 -alueella 
(FI1300105), jonka lajiluetteloon on alueen suojelun perusteeksi kirjattu ahma. 
Lupa on myönnetty metsästyslain 41 a §:n 1 momentin 2 kohdan perusteella 
porotaloudelle aiheutuvan erityisen merkittävän vahingon ehkäisemiseksi. 
Hakemuksessa on ilmoitettu alueella olevan 40–50 ahmaa, ja ahmojen 
aiheuttaman vahingon määräksi on ilmoitettu 30 000 euroa. 

Ahma on vuoden 2019 uhanalaisuusarvioinnin mukaan erittäin uhanalainen 
laji ja uhanalaisuuden syynä on sen pyynti. Ahma kuuluu luontodirektiivin 
liitteessä II mainittuihin yhteisön tärkeinä pitämiin ensisijaisesti suojeltaviin 
eläinlajeihin, joiden suojelemiseksi on osoitettava erityisten suojelutoimien 
alueita. Luontodirektiivi on pantu täytäntöön muun muassa edellä mainituilla 
metsästyslain ja luonnonsuojelulain säännöksillä.  

Enontekiön kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen riistakeskukselle 
3.12.2020 antaman lausunnon mukaan ahmat olivat tappaneet hakemusalueilla 
yhteensä neljä poroa vuoden 2020 loka-marraskuun aikana. 
Ahmavahinkoilmoitusten vähäisen määrän syyksi on esitetty vaikeita 
liikkumisolosuhteita. 
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Natura-arviointi 

Paliskuntain yhdistyksen 3.12.2020 laatimasta Natura-arvioinnista ilmenee 
muun muassa seuraavaa: 

Porovahinkojen määrään perustuvan arvion mukaan Käsivarren paliskunnan 
alueella olisi noin 16 ahmaa. Vuonna 2018 on löydetty 660 ahman tappamaa 
poroa, mikä tarkoittaisi laskennallisesti noin 27 ahmayksilöä. Vuonna 2020 
ahman tappamia poroja Käsivarren alueelta on löydetty yhteensä 835 
kappaletta, joista 541 on ollut Käsivarren erämaan Natura-alueella. Näiden 
porovahinkomäärien perusteella Käsivarren paliskunnan alueella olisi noin 
34 ahmayksilöä ja niistä Käsivarren erämaassa olisi 22 yksilöä. 
Metsähallituksen jälkilaskentojen perusteella vuonna 2018 ahmoja on ollut 
Käsivarressa 15 ja vuonna 2014 yli 20. Vuonna 2020 Käsivarren alueella olisi 
noin kymmenen ahman perheryhmän reviiriä. Reviireissä syntyneet pennut 
jäävät yleensä reviirien lähelle perustamaan omaa reviiriään. Mikäli tilaa 
uudelle reviirille ei ole, nuoret ahmat lähtevät kauemmas etsimään omaa 
reviiriään. 

Hakemuksen mukainen hanke vähentää ahmamäärää enintään kolmella, ja 
samalla se vähentäisi kestämättömän korkeita porovahinkoja alueella. 
Arvioinnissa hankkeella ei ole katsottu olevan merkittävää vaikutusta alueen 
ahmapopulaatioon tai ahmaan lajina. Lajin paikallinen populaatio ei 
käytännössä vähenisi, koska populaatio on saturoitunut ja reviirit täyttyvät 
pian uudelleen. Ahmapopulaatio ei olisi vaarassa hävitä muutaman 
ahmayksilön poiston seurauksena, eikä poistolla ole mitään vaikutusta ahman 
levinneisyyteen kohdealueella. Poistoluvan mukainen pyynti ei kohdistuisi 
muihin kuin kolmeen lajin yksilöön, ja pyynti kohdistetaan lajin 
porotaloudelle vahinkoa aiheuttaviin yksilöihin. Pyynti kohdistetaan siten, 
ettei sen kohteena ole ahmanaaras, jolla on pennut tai jota pentu tai pennut 
seuraavat ja ajoittamalla pyynti ennen pesintää. Arvioinnin mukaan hanke ei 
vaarantaisi ahman suotuisan suojelun tasoa, luontaista levinneisyyttä tai 
kokonaisalaa alueella. Käsivarren erämaassa on poistettu riistakeskuksen 
myöntämällä poikkeusluvalla vuosina 2017, 2019 ja 2020 yksi ahmayksilö 
kunakin vuonna. Kaikki yksilöt ovat olleet naaraita. Lisäksi Käsivarren 
paliskunnan alueelta on poistettu yksi urosahma Tarvantovaaran erämaasta 
vuonna 2017. Ahmakanta on edelleen suotuisan suojelun tasolla. Näiden 
neljän ahman poistaminen on ollut havaittavissa Käsivarren paliskunnassa 
ahman tappamina löydettyjen porojen määrän vähenemisenä. Ahmakanta 
alueella on pysynyt vahvana poistoista huolimatta. Natura-arvioinnin mukaan 
ahmojen poistoilla vuonna 2017–2020 ei ole ollut vaikutusta ahman 
esiintymiseen alueella.  

Natura-arvioinnissa on muiden vaihtoehtoisten ratkaisujen osalta todettu, että 
ahmojen reviirit ovat laajoja ja Käsivarren alue on kokonaisuudessaan liian 
kapea, jotta porot voitaisiin siirtää turvaan ahmojen ulottumattomiin. Jos tokan 
siirtää, joko sama ahmayksilö seuraa poroja tai sitten uudella alueella on 
toinen ahmayksilö. Tokkakunnilla ei ole mahdollisuutta siirtää poroja toisen 
tokkakunnan alueelle ilman, että laidunpaine alueella kasvaisi kestämättömän 



  10 (15) 
   
 

suureksi. Ahmaa ei voi myöskään rauhoitettuna eläimenä karkottaa alueelta 
pois. 

Luonnonsuojelulain 65 §:n mukaiset lausunnot Natura-arvioinnista 

Metsähallitus on 18.12.2020 antanut luonnonsuojelulain 65 §:n 2 momentissa 
tarkoitetun lausuntonsa Natura-arvioinnista. Lausunnossaan Metsähallitus on 
todennut muun muassa seuraavaa: 

Riistavahinkorekisterin ilmoitusten ja Tassu-järjestelmän tietojen perusteella 
ei voida luotettavasti arvioida Natura-alueen ahmakantaa tai sen kehitystä. 
Tassu-järjestelmässä havaintojen määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon 
ihmisiä on liikkunut kullakin alueella ja kuinka paljon näitä havaintoja on 
tallennettu järjestelmään. Tassu-järjestelmään tallennetut havainnot koskevat 
usein samoja yksilöitä, eikä havaintojen määrällä voi siten suoraan arvioida 
ahmojen todellista määrää. Porovahinkoihin perustuvassa arvioinnissa 
vahinkojen määrää käytetään mittarina sille, kuinka paljon ahmoja on alueella. 
Porovahinkojen määrä ei kuitenkaan suoraan kuvaa ahmojen määrää alueella. 
Vakioidulla menetelmällä toteutetuissa aluelaskennoissa todennetut 
ahmamäärät ovat pysyneet jotakuinkin samana, mutta ahman aiheuttamaksi 
ilmoitetut vahingot tänä aikana ovat kasvaneet merkittävästi. Jos oletetaan 
tutkimustiedon puuttuessa, että ahmareviirit alueella ovat saturoituneita 
Natura-arvioinnissa esitetyn mukaisesti, ei ahmakanta voi reviirien ollessa 
täynnä kaksinkertaistua vuodesta 2019 vuoteen 2020 kuten porovahinkojen 
perusteella näyttäisi tapahtuneen. Natura-arvioinnissa todetaan, että 
Metsähallituksen aluelaskenta ei ole laajuudessaan ja toistuvuudessaan riittävä 
alueen ahmakannan seurannan kannalta. Metsähallitus tiedostaa myös 
aineiston puutteet, mutta toteaa sen olevan paras käytettävissä oleva, suoriin 
ahmahavaintoihin perustuva ja vakioiduin menetelmin toteutettu seuranta 
kyseessä olevalla Natura-alueella. Käsivarren paliskunnan alueella tehtyjen 
aluelaskentojen mukaan alueella on ollut 21 ahmaa vuonna 2014, 15 ahmaa 
vuonna 2018 ja 14 ahmaa vuonna 2020. Aluelaskentojen mukaan ahmojen 
määrä Käsivarressa on ollut suurempi ennen vuotta 2017, jolloin 
poikkeusluvilla tapahtuva pyynti on alkanut. Tämä havainto ei tue Natura-
arvioinnissa esitettyä johtopäätöstä siitä, että poikkeusluvilla tapahtuvalla 
metsästyksellä ei ole vaikutusta Natura-alueen ahmakantaan. 

Natura-arvioinnin keskeinen ja merkittävä puute on se, ettei siinä arvioida, 
miten pyydettäväksi valikoidut yksilöt vaikuttavat ahmakannan 
elinvoimaisuuteen Natura-alueella. Poikkeusluvilla tapahtuva metsästys 
pyritään kohdistamaan eniten porovahinkoa aiheuttaviin ahmayksilöihin. 
Kuten Natura-arvioinnissakin todetaan, suurimpia porovahinkoja aiheuttavat 
yleensä naaraat sekä ylipäätään alueella reviiriä pitävät yksilöt. Kun poistot 
kohdennetaan reviiriyksilöihin ja naaraisiin juuri ennen lisääntymistä, tällä on 
huomattavasti suurempi vaikutus alueen ahmakannan elinvoimaisuuteen, kuin 
jos poistot kohdistuisivat alueella satunnaisemmin liikkuviin tai esiaikuisiin 
yksilöihin. Luonnonvarakeskuksen ahmakannan arviossa on todettu, että 
ahmakanta on jokseenkin taantunut kolmen pohjoisimman kunnan alueella. 
Ahmojen todennetut pesinnät naapurimaissa painottuvat viime vuosina 
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Käsivarren lähialueiden sijaan eteläisempään Ruotsiin ja Norjaan. Ei voida siis 
vain olettaa Suomen ahmapoistojen vaikutuksiin keskittyvän tutkimustiedon 
puuttuessa, että tilalle tulee aina uusia ahmoja, kun naapurimaissakin ahmojen 
pyynti on ollut voimaperäistä.  

Vaikutusten merkittävyyttä arvioitaessa ei ole esitetty, kuinka suureen osaan 
Natura-alueen ahmapopulaatiosta poistopyynti kohdistuu. Arvioinnissa ei ole 
huomioitu sitä, että vaikutusten merkittävyyttä tulee arvioida Natura-
aluekohtaisesti. Suojelutason säilymistä suotuisana alpiinisella 
luonnonmaantieteellisellä vyöhykkeellä ei voi käyttää perusteluna sille, ettei 
Natura-alueella ilmene merkittäviä vaikutuksia. Poikkeusluvan nojalla 
tapahtuvan ahman metsästyksen vaikutusten arviointiin liittyy huomattavaa 
epävarmuutta, joka koskee sekä Käsivarren erämaan Natura-alueen 
ahmakannan kokoa ja populaatiorakennetta että pyydettyjen ahmojen reviirien 
uudelleenasuttamista. Edellä mainituilta osin arviointi ei perustu riittävään 
tieteelliseen tietoon. Laaditun arvioinnin perusteella ei voi varmistua siitä, että 
poikkeusluvilla tapahtuva pyynti ei vaikuta merkittävästi Käsivarren erämaan 
Natura-alueen ahmakantaan. 

Lapin ELY-keskus on 21.12.2020 antanut luonnonsuojelulain 65 §:n 
2 momentissa tarkoitetun lausuntonsa Natura-arvioinnista. Lausunnossaan 
ELY-keskus on todennut muun muassa seuraavaa:  

Eri tahojen esittämät kannanarviot poikkeavat selvästi toisistaan, mikä 
osaltaan kertoo tutkimusten vähäisyydestä. Tietojen luotettavuuden 
arvioimiseksi olisi ollut välttämätöntä tuoda esille myös se, miten 
kannanarviot on tehty ja mihin ne perustuvat sekä tarkastella kannanarvioissa 
olevia eroja. Aluelaskentaan perustuvaa ahmakannan seurantaa ja sen tulosten 
tulkintaa pidetään ongelmallisena, koska jälkilaskennat tehdään yhtenä 
päivänä kevättalvella. Sääolosuhteet vaikuttavat paljon laskentatulokseen, sillä 
laskentapäivä ilmoitetaan etukäteen. Luonnonvarakeskuksen ensisijainen 
aineisto on riistakolmioiden talvilaskentojen tulokset. Enontekiön, Utsjoen ja 
Inarin kuntien alueella riistakolmioita on erittäin vähän, minkä vuoksi kannan 
arvio tällä alueella perustuu Metsähallituksen koordinoimiin ja yhdessä 
paliskuntien kanssa tehtäviin aluelaskentoihin, joita on tehty parinkymmen 
vuoden ajan. Laskentoja tehdään viidellä alueella. Parillisina vuosina lasketaan 
kolme, parittomina vuosina kaksi aluetta. Laskentaviikon aikana pyritään 
selvittämään alueen ahmojen määrä mahdollisimman tarkoin etsimällä jälkiä 
ja seuraamalla niitä mahdollisimman pitkään eri eläinyksilöiden erottamiseksi 
toisistaan. Puutteista huolimatta Luonnonvarakeskuksen toistuviin 
seurantoihin ja eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön perustuvat kannanarviot 
ovat tällä hetkellä paras käytettävissä oleva tieto alueen ahmakannasta.  

Suotuisaa suojelutasoa arvioitaessa hankkeen tai suunnitelman vaikutukset 
arvioidaan aina yksittäisen Natura-alueen tasolla. Ei ole riittävää, että 
suotuisan suojelutason säilymistä arvioitaisiin vain alpiinisen vyöhykkeen 
tasolla. Natura-arvioinnissa on pyritty kuvaamaan aikaisempien 
poikkeuslupien vaikutusta alueen ahmapopulaatioon ahman tappamina 
löydettyjen porojen määrien avulla. Kuvaus on osin ristiriitaista, sillä 
arvioinnissa on todettu neljän ahman poistamisen vähentäneen porovahinkoja 
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kolmen vuoden aikana, mikä viittaa ahmojen määrän vähentymiseen. Samassa 
yhteydessä on kuitenkin esitetty ahmakannan pysyneen vahvana poistoista 
huolimatta, eikä sillä ole katsottu olevan vaikutusta ahman esiintymiseen 
alueella. Kyseessä olevassa hankkeessa esitetty ahmojen poisto kohdistuisi 
merkittävän suureen osaan Käsivarren erämaan Natura-alueen 
suojeluperusteena olevista ahmoista. Natura-arviointiin sisältyy huomattavaa 
epävarmuutta liittyen Käsivarren erämaan Natura-alueen ahmakantaan, sen 
rakenteeseen ja poistojen vaikutuksiin siihen. Varovaisuusperiaate huomioon 
ottaen Natura-arvioinnin perusteella ei voida varmistua siitä, että ahman 
poikkeuslupametsästyksellä Käsivarren erämaan Natura-alueella ei ole 
merkittävästi heikentäviä vaikutuksia suojeluperusteena olevaan ahmaan. 

Valituksenalaisesta päätöksestä ilmenevät tiedot 

Riistakeskus on katsonut, että Metsähallituksen aluelaskennat ovat tällä 
hetkellä tarkin olemassa oleva aineisto ahmakannan kehityksestä Ylä-Lapissa 
ja laskenta-alueilla. Aluelaskentojen perusteella Käsivarren erämaa-alueella, 
joka kattaa noin 60 prosenttia Käsivarren laskenta-alueesta, on laskennallisesti 
ollut 8–9 ahmaa. Natura-tietolomakkeen (Valtioneuvoston päätös 5.12.2018) 
mukaan Käsivarren erämaan Natura-alueella on ollut noin 6–10 ahmaa. 
Natura-alueen osalta tietojen laadun on arvioitu olevan kohtalainen. Viime 
vuosina saaliiksi saatujen ahmojen osalta on saatu tutkimustiedosta poikkeavia 
tietoja ahmanaaraiden lisääntymisiästä. Ahmojen pesinnästä ei ole saatavilla 
Suomen osalta tarkkaa tutkittua tietoa. Skandinavian alueen ahmakanta-
arvioihin perustuen yhden varmistetun ahman pesinnän kerroin kanta-arvioon 
on keskimäärin 6,5 yksilöä. Vuosittaisten pesintöjen määrä tällä perusteella 
arvioituna on Käsivarren erämaa-alueella 1–3 kappaletta. Myös Natura-alueen 
tietolomakkeen mukaisella ahmamäärällä 6–10 alueella syntyisi vähintään yksi 
pentue vuosittain.  

Oikeudellinen arviointi ja hallinto-oikeuden johtopäätökset 

Valituksenalaisella päätöksellä on myönnetty poikkeuslupa metsästyslain 
41 b §:n 1 momentin 2 kohdan perusteella yhden ahman tappamiseksi 
porotaloudelle aiheutetun merkittävän vahingon ehkäisemiseksi. Asiassa on 
valituksen johdosta ratkaistava ensiksi kysymys siitä, onko riistakeskuksen 
päätös poikkeusluvan myöntämisestä perustunut valituksessa tarkoitetuilta 
osin asianmukaiseen Natura-arvioon sekä riittäviin ja luotettaviin tietoihin. 
Asiassa on tämän jälkeen mahdollisesti arvioitava, onko riistakeskus voinut 
myöntää poronhoitoalueelle poikkeusluvan yhden ahman tappamiseen 
porotaloudelle aiheutuvan erityisen merkittävän vahingon ehkäisemiseksi. 
Poikkeusluvan myöntämisen edellytyksenä tällöin on, ettei muuta tyydyttävää 
ratkaisua ole eikä päätös haittaa lajin suotuisan suojelutason säilyttämistä lajin 
luontaisella levinneisyysalueella. Lisäksi on arvioitava, heikentääkö lupa 
merkittävästi niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty 
Natura 2000 -verkostoon. 
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Natura-arvioinnissa esitetyt arviot ahmakannan tilasta ovat perustuneet 
pääasiassa todettujen porovahinkojen määrän sekä Tassu-järjestelmään 
kirjattujen ahmahavaintojen perusteella tehtyihin laskelmiin, joita ELY-keskus 
ja Metsähallitus ovat lausunnoissaan pitäneet epäluotettavina. Natura-
arvioinnissa on esitetty myös Metsähallituksen aluelaskentoihin perustuva 
kanta-arvio vuosilta 2014 ja 2018, jota saadun selvityksen perusteella on 
pidettävä parhaana käytettävissä olevana ahmakannan seurantakeinona 
hakemusalueella. Natura-arvioinnista ilmenee, että eri tavoin lasketut arviot 
ahmakannan tilasta Käsivarren erämaan ja Käsivarren paliskunnan alueella 
vaihtelevat suuresti, eikä arvioinnissa ole esitetty luotettavaa tietoa 
Natura-alueella esiintyvästä ahmamäärästä, pentutuotosta tai ahman 
lisääntyvyydestä. Hallinto-oikeus katsoo, että Natura-arviointi on ollut edellä 
kerrotulla tavalla puutteellinen. 

Unionin oikeuskäytännön mukaan todistustaakka poikkeusluvan edellytysten 
olemassaolosta on valtiolla. Hallintolain 31 §:n 1 momentin mukaan 
viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta 
selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä 
selvitykset. Poikkeusluvan edellytysten täyttyminen on riistakeskuksen 
selvitettävä ja osoitettava. Näin ollen yksistään Natura-arvioinnille, luvan 
hakijan tai muun asianosaisen ilmoitukselle tosiseikoista tai näiden käsityksille 
poikkeamisedellytysten soveltamisesta ei voida antaa ratkaisevaa merkitystä, 
kun edellytysten täyttymistä arvioidaan.  

Hallinto-oikeus katsoo, että päätöstä ei ole syytä kumota pelkästään 
puutteellisen Natura-arvioinnin johdosta, sillä riistakeskus on 
päätösharkinnassaan ottanut huomioon Natura-arviota täydentäviä tietoja 
hakemusalueen ja ympäröivien alueiden ahmakannasta, ahmojen 
pentutuotosta, liikkuvuudesta ja lisääntyvyydestä sekä pyynnin vaikutuksesta 
ahmakantaan alueella. Tämän ohella riistakeskuksella on ollut 
valituksenalaista päätöstä tehdessään käytettävissään edellä asiassa saatu 
selvitys -kohdasta ilmenevät tiedot ja arviot hakemusalueen ja Suomen 
ahmakannasta, ahma-asetuksen perustelumuistio sekä Enontekiön kunnan 
maaseutuelinkeinoviranomaisen antama selvitys hakemusalueella ahman 
aiheuttamista porovahingoista loka-marraskuussa 2020. 

Ahmojen aiheuttamia porovahinkoja koskevat tiedot ovat perustuneet 
maaseutuelinkeinoviranomaisen esittämään selvitykseen. Hallinto-oikeus 
katsoo, että esitetty selvitys on antanut riittävän kuvan ahmojen aiheuttamista 
porovahingoista, eikä asiassa ole toisaalta esitetty sellaista selvitystä, joka 
osoittaisi maaseutuelinkeinoviranomaisen selvityksen epäluotettavaksi. 
Riistakeskus on päätösharkinnassaan arvioinut reviiripohjaiseen 
korvausjärjestelmään siirtymistä, ahman siirtämistä tai häätämistä sekä 
porojen suojaamista muina tyydyttävinä ratkaisuina poikkeusluvan 
myöntämisen sijasta. Hallinto-oikeus katsoo, että riistakeskuksen arvio muiden 
tyydyttävien ratkaisujen toteuttamismahdollisuuksista on riittävä eivätkä 
mainitut ratkaisut tässä tapauksessa ja asian kiireellisyys huomioon ottaen ole 
toteuttamiskelpoisia.  
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Ahman suotuisan suojelutason säilyttämistä koskevan edellytyksen osalta 
pyynnin vaikutukset on arvioitava ahman luontaisen levinneisyysalueen lisäksi 
myös Natura-aluekohtaisesti. Valituksenalaisessa päätöksessä käytetty tieto 
Natura-alueella olevasta ahmamäärästä on perustunut Metsähallituksen 
aluelaskentaan, jota saadun selvityksen perusteella voidaan sinänsä pitää 
melko hyvin suuntaa antavana arviona. Päätöksen perusteena olevasta 
selvityksestä ei kuitenkaan ilmene riittävän tarkkaa tietoa Natura-alueella 
olevasta ahman pesintöjen määrästä eikä siten myöskään ahmanaaraiden 
lisääntymistuotosta. Valituksenalaisessa päätöksessä esitetyt johtopäätökset 
eivät tältä osin ole perustuneet sellaisiin unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännössä tarkoitettuihin täydellisiin, täsmällisiin ja lopullisiin 
päätelmiin, joilla voidaan hälventää kaikenlainen tieteellinen epäilys 
asianomaisella alueella suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuksista. Tähän 
nähden ja kun otetaan huomioon ahman uhanalaisuusarvio ja vuodesta 2014 
lähtien tapahtunut ahmakannan pieneneminen alueella, asiassa ei voida 
varmistua siitä, että yhden ahman pyytämiseen myönnetyllä poikkeusluvalla ei 
merkittävästi heikennetä suojelun perusteena olevia luonnonarvoja 
kysymyksessä olevalla Natura 2000 -alueella. 

Edellä esitetyillä perusteilla Suomen riistakeskuksen ei olisi tullut myöntää 
poikkeuslupaa metsästyslain 41 a §:n 1 momentin nojalla. Suomen 
riistakeskuksen päätös olisi tämän vuoksi kumottava. Koska aika, jonka 
asiassa myönnetty poikkeuslupa on ollut voimassa, on kuitenkin jo päättynyt, 
valituksesta lausuminen ei enemmälti ole tarpeen. 

Sovelletut oikeusohjeet 

Perusteluissa mainittu 

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla, jos korkein hallinto-oikeus 
myöntää valitusluvan. Valitus valituslupahakemuksineen on toimitettava 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

Selostus valitusluvan myöntämisen edellytyksistä ja hakumenettelystä on 
liitteenä (Valituslupa, yleinen). 

Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Anna-Kaisa Marski, Jari 
Kostilainen ja Minna Manninen. 

Esittelijä  Ville-Sakari Ervasti 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 

  



  15 (15) 
   
 

Jakelu ja oikeudenkäyntimaksu 

Päätös  valittajan asiamies, sähköpostitse 

Oikeudenkäyntimaksu 
maksutta 

Jäljennös maksutta Suomen riistakeskus, sähköpostitse 
  , sähköpostitse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 

Osoite: PL 189 (Isokatu 4, 3. krs), 90101 OULU 
Puhelin: 029 56 42800 Telekopio: 029 56 42841 

Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 
Sähköinen asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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      Liite hallinto-oikeuden päätökseen

  
Valitusosoitus      

 
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen kirjallisella 
valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

 
Valitusluvan myöntämisperusteet 
 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valitusluvan myöntämisen perus-
teet ovat: 
1)   lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on 
tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi; 
2)   asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen 
ilmeisen virheen vuoksi; tai 
3)   valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. 
Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena olevasta hallinto-
oikeuden päätöksestä. 

 
Valitusaika 

 
Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päi-
vää lukuun ottamatta. 
 
Vastaanottajan katsotaan saaneen tiedon kirjeitse tavallisena tiedoksiantona lähetetystä päätöksestä seitse-
mäntenä päivänä päätöksen lähettämisestä, jollei vastaanottaja näytä tiedoksisaannin tapahtuneen tätä myö-
hemmin. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantotapaa vastaanottajan katsotaan saaneen päätöksen tie-
doksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.  
 
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa (saantitodistus, haastetiedoksianto) vastaanottajan katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on vastaanotettu. Tiedoksisaantipäivän osoittaa saantitodis-
tus tai tiedoksiantotodistus. Sähköisesti todisteellisesti tiedoksi saadun päätöksen tiedoksisaantipäivä on pää-
töksen noutamispäivä palvelimelta tai asiointipalvelusta. 
  
Käytettäessä sijaistiedoksiantoa asiakirja katsotaan kuitenkin saadun tiedoksi kolmantena päivänä sijaistiedok-
siantoa koskevan tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä. 
 
Kirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään. 
  

Valituksen sisältö 
 

Valituksessa, joka sisältää myös valituslupahakemuksen, on ilmoitettava 

• valittajan nimi ja yhteystiedot 

• postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (proses-
siosoite)  

• päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 

• oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:ssä tarkoitettu peruste, jolla valituslupaa pyyde-
tään, sekä syyt, joiden vuoksi valittaja katsoo, että valitusluvan myöntämiseen on edellä tarkoitettu pe-
ruste 

• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset) 
• vaatimusten perustelut 

• mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 
 

Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yh-
teystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä korkeimmalle hallinto-oikeudelle. 
 
Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa valituksessa yhdyshenkilöksi. Jollei yhdyshen-
kilöä ole ilmoitettu, yhdyshenkilönä toimii valituksessa ensimmäiseksi mainittu valittaja. Yhdyshenkilön ei tar-
vitse esittää valtakirjaa. 
 

Valituksen liitteet 
 
Valitukseen on liitettävä 

• hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen 

• selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan-
kohdasta 

• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomai-
selle. 
 

  



Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan tarvitse 
esittää, jos 
• päämies on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa 

• asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa hallintomenettelyssä tai tuo-
mioistuimessa   

• valtuutettu on asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista anne-
tussa laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. 

 
Valituksen toimittaminen 

  
Valitus valituslupahakemuksineen on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. 
 
Valituksen voi toimittaa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Sen voi omalla vastuulla lähettää myös 
postitse, lähetin välityksellä, telekopiona, sähköpostina tai sähköisen asiointipalvelun kautta. Valitus on toimitet-
tava niin ajoissa, että se on perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä korkeimman hallinto-oikeuden 
virka-ajan päättymiseen (kello 16.15) mennessä. Valituksen toimittamisesta telekopiona, sähköpostina tai säh-
köisen asiointipalvelun kautta säädetään tarkemmin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa 
laissa (13/2003). 

 
Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot ja aukioloaika 
 

Sähköinen asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
 

Postiosoite:  Käyntiosoite: Sähköposti: korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 
PL 180 Paasivuorenkatu 3 Faksi: 029 56 40382 
00131 HELSINKI 00530 HELSINKI Puhelinnumero: 029 56 40200 

 
Asiakaspalvelun aukioloajat maanantaista perjantaihin 8.00 - 16.15. 

 
Muutoksenhakuasian käsittelystä perittävät maksut 

 
Hallinto-oikeuden päätöstä koskevan muutoksenhakuasian käsittelystä korkeimmassa hallinto-oikeudessa peri-
tään 530 euron suuruinen oikeudenkäyntimaksu. Maksuvelvollinen on asian vireillepanija tai hänen sijaansa 
tullut. Jos yhtä useampi asianosainen saattaa asian käsiteltäväksi samalla kirjelmällä, heiltä peritään vain yksi 
maksu. Jos tuomioistuin erottaa eri asianosaisia koskevat asiat erikseen käsiteltäviksi, peritään kustakin näin 
erotetusta asiasta asianosaiselta maksu erikseen. Jos saman maksun suorittamisesta on vastuussa kaksi tai 
useampia maksuvelvollisia, he vastaavat siitä yhteisvastuullisesti. Yhden asianosaisen maksuvapautus ei vä-
hennä muiden asianosaisten maksuvelvollisuutta. 
 
Oikeudenkäyntimaksua ei korkeimmassa hallinto-oikeudessa peritä tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä tarkoitetuista 
maksuttomista suoritteista. Lain mukaista maksua ei peritä: 
- yksityishenkilön vireille panemissa sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) eikä terveydenhuoltolaissa (1326/2010) 

tarkoitettua palvelua tai etuutta koskevissa asioissa; 
- lastensuojelulain (417/2007) mukaisissa asioissa, lukuun ottamatta mainitun lain 16 c §:ssä tarkoitettuja, 

kuntien keskinäisiä korvauksia koskevia asioita; 
- yksityishenkilön vireille panemissa ulkomaalaislain (301/2004) mukaisissa kansainvälistä suojelua koske-

vissa asioissa; 
- maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) mukaisissa asioissa eikä maaseutuelinkeinotukea kos-

kevissa asioissa, joissa on kyse luottojen maksuhelpotuksesta, vapaaehtoisesta velkajärjestelystä tai val-
tion takautumisvaatimuksesta luopumisesta; 

- oikeusapulaissa (257/2002) tarkoitetun oikeusavun myöntämistä koskevissa asioissa eikä oikeudenkäyn-
tiavustajalle maksettavaa palkkiota ja kulukorvausta koskevissa asioissa, ellei kyse ole muutoksenhausta 
palkkiota tai kulukorvausta koskevassa asiassa; 

- tartuntatautilain (1227/2016), päihdehuoltolain (41/1986) eikä mielenterveyslain (1116/1990) mukaisissa 
asioissa; 

- yleisiä vaaleja, kirkollisia vaaleja eikä saamelaiskäräjien vaaleja koskevissa asioissa; 
- asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi.  
 
Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, mikäli maksun perimättä jättämiseen on lain 4 §:ssä tarkoitettu peruste. Lain 
mukaista maksua ei myöskään peritä, jos korkein hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutok-
senhakijan eduksi. Maksu peritään kuitenkin riippumatta lopputuloksesta veroasiassa annettua ennakkoratkai-
sua koskevassa muutoksenhakuasiassa. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä oikeusapulain nojalla käsittelymak-
suista vapautetuilta eikä muualla laissa viranomaisen toimenpiteistä suoritettavista maksuista vapautetuilta. 
 
Jos maksun periminen olisi ilmeisen kohtuutonta, viranomainen tai maksun määräävä virkamies voi yksittäista-
pauksessa määrätä, ettei maksua peritä. 
 
Tuomioistuinmaksulaki (1455/2015)  
Oikeusministeriön asetus tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (1122/2021) 
 
       Valituslupa, yleinen 



POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 
 
29.06.2022 

877/2022 

 Dnro 20247/03.04.04.04.34/2021 
   

Asia Metsästyslain 41 §:n mukaista poikkeuslupaa koskeva valitus 

Valittaja Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry 
Asiamies: Tapani Veistola 

Luvansaaja 

Päätös, josta valitetaan 

Suomen riistakeskus, 29.1.2021 

Suomen riistakeskus (jäljempänä riistakeskus) on myöntänyt metsästyslain 
41 §:n nojalla saman lain 41 a §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla 
perusteella poikkeusluvan yhden ahman tappamiseen ajalla 30.–31.1.2021 
Taivalkosken kunnan alueella sijaitsevalla päätöksen karttaliitteissä tarkemmin 
rajatulla alueella. 

Päätöksen perusteluissa on todettu muun ohella, että hakemusalue kuuluu niin 
sanottuun boreaaliseen eliömaantieteelliseen alueeseen, jossa ahman 
suojelutason arvioidaan luontodirektiivin vuosien 2013–2018 raportoinnissa 
olevan epäsuotuisa, riittämätön, mutta trendin on todettu olevan vakaa ja 
tulevaisuuden suotuisan. Riistavahinkorekisterin mukaan hakemusalueella ja 
koko paliskunnan alueella on tehty viime aikoina kolme ahmaa koskevaa 
havaintoa. Havainnot ovat koskeneet yhtä ahmaa. Vaikka kanta-arvioon 
poronhoitoalueella on liittynyt epävarmuustekijöitä, se on kuitenkin ollut 
riittävän tarkka päätösharkinnan toteuttamisen kannalta. 

Poikkeusluvalla sallittavasta ahman metsästyksestä metsästysvuonna 
2020–2021 annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa asetettu 
suurin sallittu saalismäärä kahdeksan ahmaa on rajallinen, ja 
toteutuessaankaan se ei vaaranna Suomen ahmakannan suotuisan suojelutason 
saavuttamista. Pyynnin suositus kohdistamisesta muihin kuin ahmanaaraisiin, 
joilla on pennut pesässä tai joita alle vuoden ikäinen pentu seuraa, vastaa myös 
varovaisuusperiaatteen vaatimuksiin, sillä muiden yksilöiden poistuminen 
vaikuttaa kannan runsauskehitykseen vähemmän kuin 
lisääntymispotentiaaliltaan parhaiden yksilöiden poistuminen.  
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Taivalkosken maaseutuelinkeinoviranomaisen antamien lausuntojen mukaan 
Taivalkosken paliskunnan alueelta on löydetty 7.11.2020 alkaen yhteensä 
yhdeksän ahman tappaman poron raadot. Näistä porovahingoista kuusi on 
sijainnut rajatulla poikkeuslupa-alueella ja kaksi sen välittömässä 
läheisyydessä poikkeuslupa-alueen koillispuolella. 

Ahmat aiheuttavat poronhoitoalueella niin mittavia vahinkoja, että niitä on 
jouduttu poistamaan viime vuosien aikana. Korvausjärjestelmän muuttaminen 
ei ratkaise vahinkoihin eikä etenkään petovahinkokorvausmäärärahoihin 
liittyvää ongelmaa, sillä jo nykyisen järjestelmän kohdalla on ollut suuria 
vaikeuksia maksaa korvauksia täysimääräisenä vahingonkärsijöille. 
Vaihtoehtoiseksi ratkaisuksi on esitetty myös vahinkoahmojen siirtoa 
poronhoitoalueen ulkopuolelle. Ahmakannan hoitosuunnitelmassa todetaan, 
että siirtoistutuksiin ryhdytään vain, mikäli paikallisen väestön asenteet 
hanketta kohtaan ovat riittävän myönteisiä. Tähän mennessä saatujen 
selvitysten perusteella paikallisen väestön suhtautuminen on ollut kielteistä, 
eikä ahmojen siirtoihin ole ollut edellytyksiä. Vahinkoa aiheuttavan ahman 
häätäminen hakemusalueelta ei sekään ole tyydyttävä ratkaisu vahinkojen 
estämiseksi, koska poroja tappava ahma todennäköisesti palaa takaisin 
elinpiirilleen saalistamaan poroja tai se siirtyy toiselle alueelle tappamaan 
poroja. Poronhoidon luonne ja alueen olosuhteet huomioon ottaen ahman 
porotaloudelle aiheuttamia vahinkoja ei käytännössä voida ehkäistä 
esimerkiksi aitaamalla poroja. 

Muita tyydyttäviä ratkaisuja tulee tarkastella suhteessa pyynnin tarkoitukseen. 
Näin ollen sallittu pyynti yhdessä hoitosuunnitelmassa esitettyjen 
toimenpiteiden kanssa vähentävät porotalouden ja ahman välistä konfliktia 
nimenomaisesti pitemmällä aikavälillä, mitä luontodirektiivin tiukkaa suojelua 
koskeva ohjeasiakirjakin korostaa. Toiminnot ovat siten toisiaan täydentäviä, 
eivätkä toisilleen vaihtoehtoisia. Hakemusalueella syntyneet porovahingot 
kokonaisuudessaan ovat jo erityisen merkittäviä ja todennäköisesti kasvavat 
edelleen. Poikkeuslupa-alueella ei siten ole muuta tyydyttävää ratkaisua kuin 
poiketa ahman rauhoituksesta päätöksen mukaisesti. 

Päätöksellä sallittu toiminta ei luonnonsuojelulain 65 §:n 1 momentin 
sanamuodon mukaisesti todennäköisesti merkittävästi heikennä 
valtioneuvoston Natura 2000 -verkostoon sisällytetyn alueen FI1200743 Hossa 
niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty 
Natura 2000 -verkostoon. Näin ollen luonnonsuojelulain 65 §:n mukaista 
vaikutusarviota ei ole tarpeen tehdä. Päätöksellä sallittu toiminta ei myöskään 
todennäköisesti merkittävästi heikennä valtioneuvoston 
Natura 2000 -verkostoon sisällytettyjen alueiden FI1103813 Maaselkä ja 
FI1101635 Etelä-Kuusamon vanhat metsät niitä luonnonarvoja, joiden 
suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. 
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Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

Valituksenalainen päätös on kumottava luonnonsuojelulain ja metsästyslain 
vastaisena. 

Hakemusalueen läheisyyteen sijoittuvat Natura 2000 -alueet Maaselkä, Hossa 
ja Etelä-Kuusamon vanhat metsät, joissa ahma on yksi alueiden 
suojeluperustelajeista. Asiassa ei ole esitetty asianmukaista Natura-arviointia 
yhdenkään Natura-alueen osalta. Maaselän alueen ja Etelä-Kuusamon vanhat 
metsät alueen osalta on esitetty selvitys Natura-arvioinnin tarveharkinnasta. 
Hossan osalta ei ole esitetty mitään selvitystä eikä riistakeskus ole pyytänyt 
Hossan sijaintialueen Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta 
(jäljempänä ELY-keskus) lausuntoa. 

Asiassa on arvioitava, tuleeko Natura-arviointi tehdä kaikkien kolmen 
Natura-alueen osalta vai onko hakijan selvitykset Natura-arvioinnin tarpeesta 
kahden Natura-alueen osalta riittäviä varmistamaan, ettei heikentämiskiellon 
vastaisista seurauksista jää järkevää epäilyä. 

Asiassa esitetty selvitys ei täytä Natura-arvioinnille laissa asetettuja 
vaatimuksia. Riistakeskuksen päätös on perustunut siksi puutteellisiin ja 
riittämättömiin selvityksiin ja perusteluihin. Se ei noudata myöskään 
uhanalaisten eläinten suojelussa edellytettävää varovaisuusperiaatetta. 

Euroopan unionin oikeuskäytännön mukaan Natura-arvioinnissa ei saa olla 
aukkoja ja sen pitää perustua täydellisiin, täsmällisiin ja lopullisiin 
toteamuksiin ja päätelmiin, joilla voidaan hälventää kaikenlainen perusteltu 
tieteellinen epäilys suunnitellun toimen vaikutuksista. Ahmojen määrästä ja 
pentutuotannosta alueella on huomattavaa epävarmuutta, eivätkä asiassa tehty 
selvitys ja päätös perustu tutkittuun tietoon. Päätöksessä ei ole huomioitu 
kumuloituvia haittoja ahmakannalle eikä osoitettu, ettei vallitsevissa 
olosuhteissa olisi ollut tyydyttävää vaihtoehtoa ahman tappamiselle. Luvassa 
ei ole tarkasteltu riittävän tasapuolisesti muita tyydyttäviä ratkaisuja, kuten 
vahinkotarkastusten tehostusta, reviiripohjaista korvausjärjestelmää, ongelmia 
aiheuttavien ahmojen siirtoa ja naaraan turvaamista sitovalla lupaehdolla. 
Vahinkoja ei ole tarkastettu riittävän yksityiskohtaisesti, eikä pyynnin hyötyjä 
ole riittävästi osoitettu. Metsästyslain 41 a §:n edellytykset poikkeusluvan 
myöntämiseksi eivät tässä tapauksessa ole täyttyneet, ja päätös on siten myös 
metsästyslain vastainen. 

Ahman suojelutaso ei ole suotuisa. Laji on vuoden 2019 nisäkkäiden 
uhanalaisuusarvioinnissa erittäin uhanalainen ja uhanalaisuuteen johtaneena 
syynä on pyynti.  

Asian käsittely ja selvittäminen 

Riistakeskus on antanut lausunnon ja esittänyt, että valitus tulisi hylätä. 
Riistakeskus ei ole pyytänyt lausuntoa poikkeusluvan hakijan laatimasta 
Natura-arvioinnista Hossan Natura-alueen toimivaltaiselta 
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luonnonsuojeluviranomaiselta Kainuun ELY-keskukselta. Riistakeskus on 
kirjannut harkinnan tuloksen myös päätökseensä siten, että tämän 
poikkeusluvan nojalla sallittu poikkeaminen ahman rauhoituksesta ei ole 
sellainen hanke tai suunnitelma, joka todennäköisesti merkittävästi heikentäisi 
niitä Natura 2000 -verkostoon kuuluvan Hossan alueen luontoarvoja, joiden 
vuoksi alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. Poikkeusluvan nojalla 
tapahtuva ahman pyynti tapahtuu lähimmillään noin 30 kilometrin etäisyydellä 
Hossan Natura 2000 -aluetta. Kyseessä ei ole sellainen toiminta alueen 
ulkopuolella, jolla todennäköisesti olisi alueelle ulottuvia merkittäviä 
haitallisia vaikutuksia.  

Ahman elinpiirit ovat laajoja, ja niiden koko voi vaihdella merkittävästi. Kun 
verrataan ahmareviirien pinta-alaa Maaselän ja Etelä-Kuusamon vanhat metsät 
osa-alueen Pajupuronsuon pinta-aloihin, on huomattava, ettei kyseisten 
yksittäisten Natura 2000 -alueiden pinta-alat riitä kattamaan kuin pienen osan 
ahman tarvitsemasta elinpiiristä. Koska kyseiset Natura 2000 -alueet eivät 
sisälly haettuun poikkeuslupa-alueeseen ja ovat lisäksi pinta-alaltaan niin 
pieniä, että kattavat vain pienen osan ahman elinalueesta, tulee Natura 
arvioinnin tarkastelu tapahtua lähinnä alueen populaatiotason tarkasteluna. 

Hakija on antanut selityksen ja esittänyt, että valitus tulee hylätä. 
Hakemuksessa käsitellyn pyyntialueen ja Hossan Natura 2000 -alueen lyhin 
etäisyys on noin 34 kilometriä valtatien 20 varresta mitattuna. Kun ahman 
pyyntialue on todellisuudessa hakemuksessakin mainittu Salmitunturin alue, 
niin etäisyys Hossan Natura-alueen sisälle on 50–60 kilometriä. 

Valittaja on antanut vastaselityksen. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

Perusteluissa jäljempänä lausutuista syistä Suomen riistakeskuksen päätös ei 
ole ollut lainmukainen. Kun otetaan huomioon, että poikkeuslupaa varten 
myönnetty määräaika on jo päättynyt, lausuminen Suomen 
luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry:n valituksesta enemmälti 
kuitenkin raukeaa. 

Perustelut 

Sovellettavat oikeusohjeet 

Euroopan unionin säännökset 

Euroopan yhteisöjen neuvoston luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön sekä kasviston suojelua koskevan direktiivin 92/43/ETY 
(jäljempänä luontodirektiivi) 6 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on 
toteutettava erityisten suojelutoimien alueilla tarpeellisia toimenpiteitä 
luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen heikentymisen sekä niitä lajeja 
koskevien häiriöiden estämiseksi, joita varten alueet on osoitettu, siinä määrin 
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kuin nämä häiriöt saattaisivat vaikuttaa merkittävästi tämän direktiivin 
tavoitteisiin. 

Artiklan 3 kohdan mukaan kaikki suunnitelmat tai hankkeet, jotka eivät liity 
suoranaisesti alueen käyttöön tai ole sen kannalta tarpeellisia, mutta saattavat 
vaikuttaa tähän alueeseen merkittävästi joko erikseen tai yhdessä muiden 
suunnitelmien tai hankkeiden kanssa, on arvioitava asianmukaisesti sen 
kannalta, miten ne vaikuttavat alueen suojelutavoitteisiin. Alueelle aiheutuvien 
vaikutusten arvioinnista tehtyjen johtopäätösten perusteella ja jollei 4 kohdan 
säännöksistä muuta johdu, toimivaltaiset kansalliset viranomaiset antavat 
hyväksyntänsä tälle suunnitelmalle tai hankkeelle vasta varmistuttuaan siitä, 
että suunnitelma tai hanke ei vaikuta kyseisen alueen koskemattomuuteen, ja 
kuultuaan tarvittaessa kansalaisia. 

Kansalliset säännökset 

Metsästyslain 37 §:n 3 momentin mukaan muun muassa ahma on aina 
rauhoitettu.  

Metsästyslain 41 §:n 1 momentin mukaan Suomen riistakeskus voi myöntää 
luvan poiketa 37 ja 38 §:n sekä 50 §:n 2 momentin mukaisesta rauhoituksesta, 
kiellosta tai rajoituksesta lain 41 a–41 c §:ssä säädetyin edellytyksin.  

Pykälän 4 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä poikkeusluvan myöntämisessä noudatettavasta 
menettelystä, poikkeuslupaan liitettävistä määräyksistä, poikkeusluvan nojalla 
saadun saaliin ilmoittamisesta, poikkeusluvan ajallisesta kestosta ja 
poikkeamisen edellytysten arvioinnista. 

Metsästyslain 41 a §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan, jos muuta tyydyttävää 
ratkaisua ei ole eikä päätös haittaa lajin suotuisan suojelutason säilyttämistä 
lajin luontaisella levinneisyysalueella, 41 §:ssä tarkoitettu poikkeuslupa 
voidaan myöntää muun muassa ahman tappamiseen viljelmille, 
karjankasvatukselle, metsätaloudelle, kalataloudelle, porotaloudelle, vesistölle 
tai muulle omaisuudelle aiheutuvan erityisen merkittävän vahingon 
ehkäisemiseksi. 

Metsästyslain 41 §:n 4 momentin ja 41 a §:n 4 momentin nojalla annetun, 
metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen 
(452/2013) 2 §:n 1 momentin mukaan Suomen riistakeskuksen on 
metsästyslain 41 a §:n 1 momentin 1–3 kohdassa, 41 b §:n 1 momentin 
1–4 kohdassa, 41 c §:n 1–3 kohdassa ja 41 d §:ssä säädettyjä poikkeusluvan 
myöntämisedellytyksiä arvioidessaan selvitettävä: 
1) poikkeusluvan kohteena olevan riistaeläinlajin kanta tai kannan tila haetulla 
poikkeuslupa-alueella, maakunnassa sekä koko valtakunnassa; 
2) poikkeusluvan kohteena olevan riistaeläinlajin yksilön käyttäytyminen 
haetulla poikkeuslupa-alueella; 
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3) tarvittaessa viranomaisten, julkisia hallintotehtäviä hoitavien 
organisaatioiden ja tutkimuslaitosten tiedot, jotka liittyvät poikkeusluvan 
hakuperusteeseen; 
4) toimenpiteet, jotka poikkeusluvan sijasta voitaisiin toteuttaa. 

Pykälän 3 momentin mukaan Suomen riistakeskuksen on kirjattava 
1 tai 2 momentissa tarkoitetun selvityksen keskeiset tulokset 
poikkeuslupapäätökseen. 

Poikkeusluvalla sallittavasta ahman metsästyksestä metsästysvuonna 
2020–2021 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (821/2020), 
jäljempänä ahma-asetus) 1 §:n mukaan metsästyslain (615/1993) 41 a §:n 
1 momentissa tarkoitetun poikkeusluvan perusteella saaliiksi saatujen ahmojen 
määrä saa olla enintään 8 yksilöä. 

Saman asetuksen 2 §:n mukaan suurin sallittu saalismäärä voidaan käyttää 
vain poronhoitoalueella Kuusamon, Suomussalmen, Hyrynsalmen, 
Taivalkosken, Sallan, Savukosken, Pelkosenniemen, Sodankylän, Muonion, 
Kolarin, Kittilän, Inarin, Utsjoen ja Enontekiön kunnissa. 

Luonnonsuojelulain 64 a §:n mukaan Natura 2000 -verkostoon kuuluvan 
alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja ei saa merkittävästi 
heikentää.  

Luonnonsuojelulain lain 65 §:n 1 momentin mukaan, jos hanke tai 
suunnitelma joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja 
suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää valtioneuvoston 
Natura 2000 -verkostoon ehdottaman tai verkostoon sisällytetyn alueen niitä 
luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus 
sisällyttää Natura 2000 -verkostoon, hankkeen toteuttajan tai suunnitelman 
laatijan on asianmukaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset. Sama koskee 
sellaista hanketta tai suunnitelmaa alueen ulkopuolella, jolla todennäköisesti 
on alueelle ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia.   

Pykälän 2 momentin mukaan luvan myöntävän tai suunnitelman hyväksyvän 
viranomaisen on valvottava, että 1 momentissa mainittu arviointi tehdään. 
Viranomaisen on pyydettävä arvioinnista lausunto elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselta ja siltä, jonka hallinnassa luonnonsuojelualue on. Jos 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus itse on hankkeen suunnittelija tai 
toteuttaja, ympäristöministeriö päättää, mikä toinen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus antaa lausunnon. Ympäristöministeriön päätökseen ei saa 
erikseen valittamalla hakea muutosta.  

Luonnonsuojelulain 66 §:n 1 momentin mukaan viranomainen ei saa myöntää 
lupaa hankkeen toteuttamiseen taikka hyväksyä tai vahvistaa suunnitelmaa, jos 
65 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu arviointi- ja lausuntomenettely osoittaa 
hankkeen tai suunnitelman merkittävästi heikentävän niitä luonnonarvoja, 
joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 
2000 -verkostoon. 
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Luontodirektiiviä koskeva Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö  

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön (mm. tuomio 17.4.2018, komissio 
v. Puola (Białowieżan metsä), C-441/17, 114 kohta, tuomio 21.7.2016, 
Orleans ym., C-387/15 ja C-388/15, 50 kohta ja tuomio 11.4.2013, Sweetman 
ym., C-258/11, 44 kohta) mukaan luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohdan 
ensimmäisen virkkeen perusteella tehdyssä arvioinnissa ei saa olla aukkoja, ja 
siinä pitää olla täydellisiä, täsmällisiä ja lopullisia toteamuksia ja päätelmiä, 
joilla voidaan hälventää kaikenlainen perusteltu tieteellinen epäilys 
asianomaisella suojelualueella suunniteltujen töiden vaikutuksista.  

Maa- ja metsätalousministeriön muistio 

Ahma-asetusta koskevassa maa- ja metsätalousministeriön muistiossa 
(7.10.2020, jäljempänä ahma-asetuksen perustelumuistio) on todettu muun 
ohella, että Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan vuoden 2020 helmikuussa 
ahmoja oli 385–390 yksilöä, joista eleli poronhoitoalueella 135–140 ahmaa ja 
poronhoitoalueen ulkopuolella todennäköisimmin 249 yksilöä. Suomessa 
ahmakanta on arvioitu olevan luontodirektiivin vuosien 2007–2012 
raportoinnissa suotuisalla suojelutasolla niin sanotulla alpiinisella 
eliömaantieteellisellä vyöhykkeellä pohjoisimmassa osassa Lappia 
(Ylä-Lappi) ja tällä alueella kannan kehityssuunnan arvioitiin olevan kasvava. 
Muualla Suomessa niin sanotulla boreaalisella eliömaantieteellisellä 
vyöhykkeellä ahmakannan suojelutaso arvioitiin luontodirektiivin vuosien 
2007–2012 raportoinnissa olevan epäsuotuisa, riittämätön, mutta paraneva. 
Boreaalisella eliömaantieteellisellä vyöhykkeellä ahmakannan kehityssuunnan 
on arvioitu olevan kasvava. Poikkeuslupien myöntö ahmojen tappamiseksi 
ahmatihentymäalueilla on kuitenkin mahdollista, mikäli muuta tyydyttävää 
ratkaisua ei ole, eikä ahman suotuisan suojelutason saavuttamista koskeva 
tavoite vaarannu sen luontaisella levinneisyysalueella. Poikkeuslupien 
myöntämisen edellytys ei ole se, että ahmakannan tulisi olla suotuisalla 
suojelun tasolla. Olennaista on se, että vaikutus ahmakantaan jää niin 
vähäiseksi, että suotuisan suojelutason saavuttamista koskeva tavoite ei 
vaarannu. 

Asiassa saatu selvitys 

Riistakeskus on valituksenalaisella päätöksellään myöntänyt hakijalle 
metsästyslain 41 §:n mukaisen poikkeusluvan yhden ahman tappamiseen 
Taivalkosken kunnassa sijaitsevalla alueella (hakemusalue). Lupa on 
myönnetty hakijan riistakeskukselle 22.1.2021 ilmoittamalle uudelle 
hakemusalueelle, jonka länsipuolella noin 12 kilometrin päässä sijaitsee 
Maaselän Natura 2000 -alue (FI1103813) ja itäpuolella noin 19 kilometrin 
päässä sijaitsee Etelä-Kuusamon vanhat metsät Natura 2000 -alue 
(FI1101635). Hakemusalueelta kaakkoon noin 34 kilometrin päässä sijaitsee 
Hossan Natura 2000 -alue (FI1200743). Valituksenalaisella päätöksellä lupa 
on myönnetty metsästyslain 41 a §:n 1 momentin 2 kohdan perusteella 
porotaloudelle aiheutuvan erityisen merkittävän vahingon ehkäisemiseksi. 
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Hakemuksessa on ilmoitettu alueella olevan 3–5 ahmaa, ja ahmojen 
aiheuttaman vahingon määräksi on ilmoitettu 50 000 euroa. Taivalkosken 
maaseutuelinkeinoviranomaisen 29.1.2021 antaman lausunnon mukaan 
Taivalkosken paliskunnan alueelta on löydetty 7.11.2020 lähtien yhteensä 
yhdeksän ahman tappamaa poroa, joista kolme sijaitsee hakijan uudelleen 
rajaamalla hakemusalueella. Hakemusalueen välittömässä läheisyydessä 
koillispuolella on tapahtunut kaksi porovahinkoa, joista etäämmällä oleva 
(numero 95) sijaitsee noin 19 kilometrin päässä Hossan Natura-alueesta ja 
noin 14 kilometrin päässä Etelä-Kuusamon vanhat metsät Natura-alueesta. 
Lähempänä hakemusaluetta sijaitseva porovahinko (numero 94) sijaitsee noin 
24 kilometrin päässä Etelä-Kuusamon vanhat metsät -alueesta. 

Ahma on vuoden 2019 uhanalaisuusarvioinnin mukaan erittäin uhanalainen 
laji ja uhanalaisuuden syynä on sen pyynti. Ahma kuuluu luontodirektiivin 
liitteessä II mainittuihin yhteisön tärkeinä pitämiin ensisijaisesti suojeltaviin 
eläinlajeihin, joiden suojelemiseksi on osoitettava erityisten suojelutoimien 
alueita. Luontodirektiivi on pantu täytäntöön muun muassa edellä mainituilla 
metsästyslain ja luonnonsuojelulain säännöksillä. Natura-tietolomakkeiden 
mukaan Maaselän ja Etelä-Kuusamon metsien Natura-alueilla ahmojen määrä 
on molemmissa 1–5. Hossan aluetta koskevalla tietolomakkeella ei ole 
ilmoitettu ahmojen määrää. Natura-tietolomakkeiden tietojen laatu on 
Maaselän-alueen osalta kohtalainen ja Hossan sekä Etelä-Kuusamon metsien 
alueiden osalta huono. 

Hakijan riistakeskukselle esittämän 23.12.2020 päivätyn Natura-arvioinnin 
tarve Taivalkosken paliskunnan ahman poikkeuslupahakemukseen -nimisen 
asiakirjan mukaan ahman pyynti on tarkoitus kohdistaa porotaloudelle 
erityisen merkittäviä vahinkoja aiheuttavaan yksilöön, joka on aiheuttanut 
vahinkoja muualla kuin Natura 2000 -alueilla. Lumijälkiseurannalla voidaan 
varmistaa, ettei hankkeessa toteutettu pyynti kohdistu Maaselän Natura 2000 -
alueella elävään ahmaan. Ahman aiheuttamat vahingot ovat lisääntyneet 
viimeisen kuuden vuoden aikana huomattavasti. Kuluvan vuoden aikana 
ahman tappamana on löytynyt Taivalkosken paliskunnan alueella lähes 30 
poroa, joista 12 poroa alkutalven aikana. Ahman tappamaksi joutuvat 
useimmiten hyväkuntoiset siitosvaatimet, joiden arvolla laskettuna ahmojen 
aiheuttama laskennallinen vahinko olisi 47 000 euroa. Ahmojen häätäminen 
toiselle alueelle on vaikeaa laajoilla erämaisilla alueilla. Häädetty ahma 
jatkaisi porojen tappamista toisella alueella, jolloin ongelmat ainoastaan 
siirtyisivät toisaalle. Porovahinkoja ehkäistään lisäksi tehostetulla läsnäololla 
porojen lähellä sekä aktiivisella liikkumisella alueella, jotta porot voisivat 
paeta kelkanjälkiä pitkin. Ihmisen läsnäolo laiduntavien porojen liepeillä ei 
estä ahmaa tekemästä tuhoja. Myöskään porojen ottaminen aitaukseen ei estä 
ahmaa tekemästä tuhoja, sillä ahma pääsee kiipeämään aitaukseen. Natura-
arvioinnin tarveharkinnan mukaan hankkeen vaikutus voi olla ahman kannalta 
positiivinen, mikäli Maaselän Natura 2000 -alueella elävä ahma hyötyy lajin 
sisäisen kilpailun vähenemisestä laajemmalla alueella.  

Arvioinnin mukaan hankealueen reunasta mitattuna etäisyys Hossan ja Etelä-
Kuusamon metsien Natura 2000 -alueisiin on suuri, reilusti yli 12 kilometriä. 
Näille alueille ei arvioida aiheutuvan vaikutuksia hakemuksen mukaisesta 
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toiminnasta. Maaselän Natura 2000 -alue on lähempänä, noin 4–10 kilometrin 
päässä hankealueen rajasta. Koska Maaselän alue sijoittuu lähimmäksi 
hankealuetta, vaikutuksia on arvioitu sinne. Kuitenkin on otettava huomioon, 
että varsinainen luvanmukainen pyynti ei todennäköisesti tule kohdistumaan 
aivan lupa-alueen rajalle vaan vielä kauemmas Maaselän Natura 2000 -
alueesta. Hakija on katsonut, että hankkeen vaikutukset Maaselän Natura 2000 
-alueeseen jäävät erittäin vähäisiksi hankealueen sijoittumisen vuoksi ja ettei 
yhden ahman pyynnistä haetulla lupa-alueella todennäköisesti aiheudu 
merkittävää haitallista vaikutusta Maaselän Natura 2000 -alueelle 
suojeluperusteisiin merkitylle lajille tai sen elinolosuhteille tai Natura-alueen 
luontotyypeille, joiden perusteella se on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. 
Hankkeesta ei aiheudu vaikutuksia Natura-alueen eheyteen tai alueen 
ominaispiirteisiin kokonaisuutena. Näistä syistä tarvetta luonnonsuojelulain 65 
§:n mukaiselle varsinaiselle Natura-arvioinnille ei ole.   

Edellä kerrotun asiakirjan liitteenä olevasta Paliskuntain yhdistyksen 
23.12.2020 laatimasta Maaselän aluetta koskevasta Natura-arvioinnista 
ilmenee, että tutkimustietojen perusteella naarasahman reviiri voi olla 73–335 
neliökilometriä ja urosahman 422–1506 neliökilometriä. Ahman reviirin koko 
voi vaihdella kesällä, talvella ja lisääntymiskauden aikana. Myös sää ja 
luonnonolosuhteet vaikuttavat huomattavasti sekä ahman liikkumiseen että 
elinpiirin vuodenaikaiseen käyttöön. Ahmojen dispersointietäisyydet, eli 
eläimen siirtyminen pysyvästi alkuperäisen synnyinalueensa ulkopuolelle, ovat 
koirailla keskimäärin 51 kilometriä ja naarailla 60 kilometriä. Ilman jatkuvaa 
ja kattavaa, tutkimukseen verrattavaa seurantaa tietyn alueen ahmapopulaation 
rakennetta on mahdoton arvioida. Jälkien tai näköhavaintojen perusteella ei 
voi erottaa lisääntyviä eläimiä dispersoivista, alueella elävistä esiaikuisista tai 
lisääntymistaukoa pitävistä naaraista. Ahman lisääntymisnopeus on 
vaatimaton. Ahman poikastuotanto on alhainen ja keskimääräinen 
vähimmäisikä lisääntymiselle on 3,4 vuotta. Vain joka toinen ahmanaaras 
lisääntyy vuosittain, ja poikastuotanto vuosittain on 0,8 poikasta naarasta 
kohti. Ahma käyttää tarvittaessa useita pesäpaikkoja, ja vaihtopesät voivat 
sijaita 13 kilometrin etäisyydellä edellisestä pesästä.  

Arvioinnin mukaan ahmayksilön poisto Maaselän Natura-alueen ulkopuolelta 
ei vaikuta lainkaan ahman levinneisyyteen kohdealueella. Maaselän alueen 
ulkopuolelta poistettu ahma vähentää resursseihin ja reviireihin kohdistuvaa 
ahmojen välistä ankaraa lajinsisäistä, vakaviin vammoihin ja jopa kuolemaan 
johtavaa kilpailua. Poistoa toteutettaessa on kaikin keinoin pyrittävä 
varmistamaan, ettei poisto kohdistu tai häiritse Natura-alueella pesiviä ahmoja. 
Pinta-alaan suhteutettuna Natura-alueella on erittäin vahva ahmakanta. On 
mahdollista, että sopivat pesimäalueet ovat alueella ahmapopulaatiota 
rajoittava tekijä, mutta tutkimustietoa kohdealueelta ei ole. Ahmayksilön 
poisto vaikuttaa porovahinkojen kokonaiskertymään, mikäli poisto pystytään 
kohdistamaan vakavia porovahinkoja aiheuttavaan ahmaan. Ahmayksilön 
poisto vaikuttaa väistämättä ahmapopulaatioon, mutta ei heikennä 
ahmakannan suojelutasoa alueella. 

Metsähallitus on 15.1.2021 antanut luonnonsuojelulain 65 §:n 2 momentissa 
tarkoitetun lausuntonsa Maaselän aluetta koskevasta Natura-arvioinnista. 
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Lausunnossaan Metsähallitus on todennut, että hakemuksen yhteydessä 
tarkastellut Natura-alueet ovat ahman elinpiirin kokoon nähden selvästi 
pienempiä. Maaselän alue on noin 32 neliökilometriä, Etelä-Kuusamon vanhat 
metsät 153 neliökilometriä ja Hossa noin 101 neliökilometriä. Natura-alueilla 
elävät ahmat liikkuvat laajalla alueella myös Natura-alueiden ulkopuolella ja 
todennäköisesti myös suuressa osassa hakemusaluetta. Tämä aiheuttaa 
huomattavaa epävarmuutta siihen, pystytäänkö pyynnin yhteydessä 
varmistamaan, ettei pyynti kohdistu juuri Natura-alueilla eläviin yksilöihin. 
Vaikka yhden ahman poistaminen hakemusalueelta ei välttämättä vaikuttaisi 
merkittävästi ahman esiintymiseen ja levinneisyyteen laajemmalla alueella, 
voi sillä kuitenkin olla merkittäviä vaikutuksia läheisten Natura-alueiden 
ahmakantaan. Natura-tietolomakkeiden mukaiset kanta-arviot eivät perustu 
tarkkaan tutkimustietoon, koska sellaista ei alueilta ole käytettävissä. 
Maaselän Natura-alueen osalta voidaan kuitenkin alueen koon perusteella 
arvioida, että se ei mahdollista useamman yksilön pesimistä alueella. 
Yhdenkin ahman poistaminen Natura-alueen lähialueilta voi näin ollen 
vaikuttaa merkittävästi juuri Maaselän alueen ahmakantaan, mikäli ei voida 
varmistua siitä, että pyynti ei kohdistu tällä alueella pesivään yksilöön. 
Taivalkosken kunnan alueelta on pyydetty poikkeusluvalla yksi ahma myös 
vuonna 2018, minkä lisäksi Taivalkosken alueella on tullut ilmi ahman luvaton 
pyynti vuosina 2017 ja 2020. Myös näiden pyyntien vaikutusta Natura-
alueiden ahmapopulaatioihin olisi tullut arvioida. Hakijan toimittamien 
selvitysten pohjalta ei voida varmuudella todeta, etteikö pyynnillä voisi olla 
merkittävää vaikutusta läheisten Natura-alueiden ahmapopulaatioihin. 

Lapin ELY-keskus on 18.1.2020 antanut luonnonsuojelulain 65 §:n 2 
momentissa tarkoitetun lausuntonsa Natura-arvioinnista. Lausunnossaan 
ELY-keskus on todennut, että tarveharkinnassa kerrottua lumijälkiseurantaa ei 
ole tarkemmin kuvailtu, joten esitetyn perusteella vaikutusten kohdistumista 
Natura-alueella pesivään ahmaan ei voida poissulkea. Natura-arvioinnissa on 
kuvattu, kuinka ahma käyttää tarvittaessa useita pesäpaikkoja. On siis 
mahdollista, että Natura-alueella sijaitsee yksi pesä ja toinen Natura-alueen 
ulkopuolella. Arvioinnissa tulisi tarkastella Natura-alueen ulkopuolella 
tapahtuvaa toimintaa myös tästä näkökulmasta. Jotta voitaisiin katsoa pyynnin 
vaikutusten olevan positiivisia ja ahman hyötyvän lajin sisäisen kilpailun 
vähenemisestä, tämä edellyttäisi tietoa alueella vallitsevasta kilpailutilanteesta 
sekä varmuutta siitä, että pyynti voidaan kohdistaa ”kokeneeseen” ahmaan. 
Natura-alueilta tai nyt esitetyltä pyyntialueelta ei ole olemassa tutkittua tietoa 
ahmojen määristä. 

Hakija on riistakeskukselle 22.1.2021 antamassaan vastaselityksessä 
pienentänyt pyyntialuetta hakemuksessa ilmoitetusta.  

Metsähallitus on 28.1.2021 antanut uuden lausunnon luonnonsuojelulain 
65 §:n 2 momentissa tarkoitetun lausuntonsa Maaselän aluetta koskevasta 
Natura-arvioinnista. Lausunnossaan Metsähallitus on katsonut, että 
hakemusalueen rajaaminen selvästi pienemmälle ja tarkemmin rajatulle 
alueelle kuin alkuperäisessä hakemuksessa vähentää todennäköisesti myös 
riskiä tässä tarkastelussa mukana oleville Natura-alueille aiheutuvista 
heikentävistä vaikutuksista. Pyynnin kohdistuessa uudelleen rajatulle lupa-
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alueelle voidaan pitää hyvinkin todennäköisenä, että suoria vaikutuksia ei 
kohdistu Hossan Natura-alueelle pitkän etäisyyden vuoksi. Hakijan kuvaamien 
perustelujen mukaan myös riski Etelä-Kuusamon vanhat metsät ja Maaselän 
Natura-alueiden ahmapopulaatioihin aiheutuvista suorista vaikutuksista on 
todennäköisesti vähäisempi, joskaan vaikutuksia ei voi kokonaan sulkea pois, 
kuten hakija itsekin Maaselän Natura-alueen osalta toteaa. Metsähallitus 
katsoo, että riski merkittävästi heikentävien vaikutusten aiheutumisesta 
tarkastelun kohteena olevien Natura-alueiden suojeluperusteisiin on 
hakemusalueen uudelleen rajaamisen myötä vähäisempi kuin alkuperäisen 
hakemusalueen osalta. On kuitenkin huomioitava, että tarkan tutkimustiedon 
puuttuminen alueen ahmapopulaatioiden koosta ja rakenteesta aiheuttaa 
edelleen huomattavaa epävarmuutta ahmapopulaatioihin kohdistuvien 
vaikutusten arviointiin. 

ELY-keskus on antanut 28.1.2021 uuden lausuntonsa riistakeskukselle hakijan 
täydennyksen johdosta. Uusi pyyntialue on laajuudeltaan alle puolet aiemmin 
suunnitellusta pyyntialueesta ja etäisyyttä Natura-alueisiin on lisätty. Vaikka 
ahman esiintymisestä ei ole edelleenkään varsinaista tutkittua tietoa, ahmojen 
liikkeistä ja elinpiirien rajautumisesta on esitetty lisätietoa. Pyyntialueen 
supistamisen sekä esitettyjen lisätietojen johdosta ELY-keskus pitää 
vaikutuksista saatavaa kokonaiskuvaa ja siten arviointia riittävänä. 
ELY-keskus on katsonut, ettei yhden ahmayksilön pyynnistä haetulla 
poikkeuslupa-alueella todennäköisesti aiheudu merkittävää haitallista 
vaikutusta Maaselän tai Etelä-Kuusamon metsät Natura 2000 -alueiden 
suojeluperusteisiin merkitylle lajille tai sen elinolosuhteille tai Natura-alueen 
luontotyypeille. Hankkeesta ei todennäköisesti aiheutuisi vaikutuksia 
Natura-alueiden eheyteen tai alueiden ominaispiirteisiin kokonaisuutena. 

Oikeudellinen harkinta ja hallinto-oikeuden johtopäätökset 

Valituksenalaisella päätöksellä on myönnetty poikkeuslupa metsästyslain 
41 b §:n 1 momentin 2 kohdan perusteella yhden ahman tappamiseksi 
porotaloudelle aiheutetun merkittävän vahingon ehkäisemiseksi. Asiassa on 
valituksen johdosta ratkaistava kysymys siitä, onko poikkeusluvan nojalla 
sallitussa ahman pyytämisessä kyse sellaisesta Hossan Natura-alueen 
ulkopuolella tapahtuvasta toiminnasta, jolla todennäköisesti olisi kyseiselle 
alueelle ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia, jotka olisi tullut arvioida 
luonnonsuojelulain 65 §:n 1 momentin mukaisesti. Tämän lisäksi on 
ratkaistava, onko päätöksen perusteena käytetyn Etelä Kuusamon vanhat 
metsät Natura-aluetta koskevan tarvearvioinnin perusteella voitu katsoa, ettei 
siltä osin ole tarpeen tehdä luonnonsuojelulain 65 §:n 1 momentin mukaista 
arviota ja onko Maaselän Natura-aluetta koskeva Natura-arviointi täyttänyt 
mainitun lainkohdan mukaiset vaatimukset. 

Hossan Natura-alue ja hakemusalue sijaitsevat noin 34 kilometrin etäisyydellä 
toisistaan. Kun otetaan huomioon alueiden välinen etäisyys, porovahinkojen 
sijainnit sekä asiassa ahman biologisesta käyttäytymisestä esitetty selvitys, 
hallinto-oikeus katsoo, että poikkeusluvan nojalla sallittu ahman pyytäminen 
ei ole sellaista Natura-alueen ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa, jolla 
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todennäköisesti olisi Hossan alueelle ulottuvia merkittäviä haitallisia 
vaikutuksia. Asiassa ei ole siten ollut tältä osin tarpeen tehdä 
luonnonsuojelulain 65 §:n 1 momentin edellyttämää Natura-arviointia eikä 
pyytää mainitun lain 2 momentin tarkoittamaa ELY-keskuksen lausuntoa. 

Maaselän ja Etelä-Kuusamon vanhat metsät Natura-alueita koskevassa 
selvityksessä käytetyt arviot ahmakannasta ovat perustuneet Natura-
tietolomakkeeseen, jonka tietojen laatu on arvioitu Maaselän osalta 
kohtalaiseksi ja Etelä-Kuusamon vanhat metsät -alueen osalta huonoksi. 
Ahmojen määräksi on molemmissa merkitty 1–5. Metsähallituksen arvion 
mukaan Maaselän Natura-alueella voisi alueen koon vuoksi elää 
todennäköisesti vain yksi ahma. Asiassa esitetyn ahman reviiri- ja 
dispersiokäyttäytymisen sekä Natura-alueiden ja hakemusalueen välisen 
etäisyyden ja porovahinkojen sijaintitietojen perusteella on mahdollista, että 
ahman pyynti hakemusalueella voisi kohdistua Natura-alueella elävään 
yksilöön. Maaselän ja Etelä-Kuusamon vanhat metsät Natura-alueilla elävä 
ahmayksilö voi liikkua ja pesiä myös hakemusalueella.  

Natura-tietolomakkeessa ilmoitettujen tietojen perusteella poikkeusluvalla voi 
olla vaikutuksia merkittävään osaan kyseisillä Natura-alueilla esiintyvistä 
ahmakannoista. Ahmakantojen tilasta saatavilla olevien tietojen 
luotettavuudesta ei ole kaikilta osin varmuutta. Myöskään hakemusalueen 
ahmojen määrästä ei ole muuta selvitystä kuin hakijan arvio. Asiassa ei ole 
selvitystä siitä, miten aikaisempina vuosina poikkeusluvalla pyydetyt ahmat, 
luvattomasti pyydetyt ahmat sekä nyt poistettava ahmayksilö vaikuttavat 
Natura-alueilla esiintyvään ahmakantaan ottaen huomioon erityisesti ahman 
vähäinen lisääntyminen. Joka tapauksessa ahma on Suomessa vähälukuinen, 
sillä se on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaiseksi pienen populaatiokoon 
perusteella. Ahma kuuluu luontodirektiivin liitteessä II mainittuihin yhteisön 
tärkeinä pitämiin ensisijaisesti suojeltaviin eläinlajeihin. 

Edellä kerrotun perusteella hallinto-oikeus katsoo, ettei valituksenalainen 
päätös ole Maaselän aluetta koskevan Natura-arvioinnin ja Etelä-Kuusamon 
vanhat metsät aluetta koskevan Natura-tarvearvioinnin osalta perustunut 
sellaisiin unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä tarkoitettuihin 
täydellisiin, täsmällisiin ja lopullisiin päätelmiin, joilla voidaan hälventää 
kaikenlainen tieteellinen epäilys asianomaisella alueella suunniteltujen 
toimenpiteiden vaikutuksista. 

Hallinto-oikeus katsoo, että olemassa olevien tietojen perusteella ei voida 
sulkea pois sitä, että riistakeskuksen päätöksellä sallittu ahman tappaminen 
vaikuttaa merkittävästi Maaselän ja Etelä-Kuusamon vanhat metsät Natura-
alueiden suojelun perusteena oleviin luonnonarvoihin. Maaselän aluetta 
koskeva Natura-arviointi on ollut puutteellinen, ja asiassa olisi ollut tarpeen 
tehdä luonnonsuojelulain 65 §:n 1 momentin mukainen arvio myös Etelä-
Kuusamon vanhat metsät Natura-alueen osalta. Poikkeusluvan myöntäminen 
ilman asianmukaista Natura-arviointia on ollut vastoin luonnonsuojelulain 65 
§:ää, ja valituksenalainen päätös olisi tämän vuoksi kumottava. 
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Koska aika, jonka asiassa myönnetty poikkeuslupa on ollut voimassa, on 
kuitenkin jo päättynyt, valituksesta lausuminen ei enemmälti ole tarpeen. 

Sovelletut oikeusohjeet 

Perusteluissa mainitut 

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla, jos korkein hallinto-oikeus 
myöntää valitusluvan. Valitus valituslupahakemuksineen on toimitettava 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

Selostus valitusluvan myöntämisen edellytyksistä ja hakumenettelystä on 
liitteenä (Valituslupa, yleinen). 

Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Anna-Kaisa Marski, Jari 
Kostilainen, Minna Manninen. 

Esittelijä  Ville-Sakari Ervasti 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 

Jakelu ja oikeudenkäyntimaksu 

Päätös  valittajan asiamies, sähköpostitse 

Oikeudenkäyntimaksu 
maksutta 

Jäljennös maksutta Suomen riistakeskus, sähköpostitse 
  , sähköpostitse 

 

 

 

 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 

Osoite: PL 189 (Isokatu 4, 3. krs), 90101 OULU 
Puhelin: 029 56 42800 Telekopio: 029 56 42841 

Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 
Sähköinen asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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      Liite hallinto-oikeuden päätökseen

  
Valitusosoitus      

 
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen kirjallisella 
valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

 
Valitusluvan myöntämisperusteet 
 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valitusluvan myöntämisen perus-
teet ovat: 
1)   lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on 
tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi; 
2)   asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen 
ilmeisen virheen vuoksi; tai 
3)   valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. 
Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena olevasta hallinto-
oikeuden päätöksestä. 

 
Valitusaika 

 
Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päi-
vää lukuun ottamatta. 
 
Vastaanottajan katsotaan saaneen tiedon kirjeitse tavallisena tiedoksiantona lähetetystä päätöksestä seitse-
mäntenä päivänä päätöksen lähettämisestä, jollei vastaanottaja näytä tiedoksisaannin tapahtuneen tätä myö-
hemmin. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantotapaa vastaanottajan katsotaan saaneen päätöksen tie-
doksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.  
 
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa (saantitodistus, haastetiedoksianto) vastaanottajan katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on vastaanotettu. Tiedoksisaantipäivän osoittaa saantitodis-
tus tai tiedoksiantotodistus. Sähköisesti todisteellisesti tiedoksi saadun päätöksen tiedoksisaantipäivä on pää-
töksen noutamispäivä palvelimelta tai asiointipalvelusta. 
  
Käytettäessä sijaistiedoksiantoa asiakirja katsotaan kuitenkin saadun tiedoksi kolmantena päivänä sijaistiedok-
siantoa koskevan tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä. 
 
Kirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään. 
  

Valituksen sisältö 
 

Valituksessa, joka sisältää myös valituslupahakemuksen, on ilmoitettava 

• valittajan nimi ja yhteystiedot 

• postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (proses-
siosoite)  

• päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 

• oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:ssä tarkoitettu peruste, jolla valituslupaa pyyde-
tään, sekä syyt, joiden vuoksi valittaja katsoo, että valitusluvan myöntämiseen on edellä tarkoitettu pe-
ruste 

• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset) 
• vaatimusten perustelut 

• mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 
 

Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yh-
teystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä korkeimmalle hallinto-oikeudelle. 
 
Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa valituksessa yhdyshenkilöksi. Jollei yhdyshen-
kilöä ole ilmoitettu, yhdyshenkilönä toimii valituksessa ensimmäiseksi mainittu valittaja. Yhdyshenkilön ei tar-
vitse esittää valtakirjaa. 
 

Valituksen liitteet 
 
Valitukseen on liitettävä 

• hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen 

• selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan-
kohdasta 

• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomai-
selle. 
 

  



Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan tarvitse 
esittää, jos 
• päämies on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa 

• asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa hallintomenettelyssä tai tuo-
mioistuimessa   

• valtuutettu on asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista anne-
tussa laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. 

 
Valituksen toimittaminen 

  
Valitus valituslupahakemuksineen on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. 
 
Valituksen voi toimittaa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Sen voi omalla vastuulla lähettää myös 
postitse, lähetin välityksellä, telekopiona, sähköpostina tai sähköisen asiointipalvelun kautta. Valitus on toimitet-
tava niin ajoissa, että se on perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä korkeimman hallinto-oikeuden 
virka-ajan päättymiseen (kello 16.15) mennessä. Valituksen toimittamisesta telekopiona, sähköpostina tai säh-
köisen asiointipalvelun kautta säädetään tarkemmin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa 
laissa (13/2003). 

 
Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot ja aukioloaika 
 

Sähköinen asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
 

Postiosoite:  Käyntiosoite: Sähköposti: korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 
PL 180 Paasivuorenkatu 3 Faksi: 029 56 40382 
00131 HELSINKI 00530 HELSINKI Puhelinnumero: 029 56 40200 

 
Asiakaspalvelun aukioloajat maanantaista perjantaihin 8.00 - 16.15. 

 
Muutoksenhakuasian käsittelystä perittävät maksut 

 
Hallinto-oikeuden päätöstä koskevan muutoksenhakuasian käsittelystä korkeimmassa hallinto-oikeudessa peri-
tään 530 euron suuruinen oikeudenkäyntimaksu. Maksuvelvollinen on asian vireillepanija tai hänen sijaansa 
tullut. Jos yhtä useampi asianosainen saattaa asian käsiteltäväksi samalla kirjelmällä, heiltä peritään vain yksi 
maksu. Jos tuomioistuin erottaa eri asianosaisia koskevat asiat erikseen käsiteltäviksi, peritään kustakin näin 
erotetusta asiasta asianosaiselta maksu erikseen. Jos saman maksun suorittamisesta on vastuussa kaksi tai 
useampia maksuvelvollisia, he vastaavat siitä yhteisvastuullisesti. Yhden asianosaisen maksuvapautus ei vä-
hennä muiden asianosaisten maksuvelvollisuutta. 
 
Oikeudenkäyntimaksua ei korkeimmassa hallinto-oikeudessa peritä tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä tarkoitetuista 
maksuttomista suoritteista. Lain mukaista maksua ei peritä: 
- yksityishenkilön vireille panemissa sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) eikä terveydenhuoltolaissa (1326/2010) 

tarkoitettua palvelua tai etuutta koskevissa asioissa; 
- lastensuojelulain (417/2007) mukaisissa asioissa, lukuun ottamatta mainitun lain 16 c §:ssä tarkoitettuja, 

kuntien keskinäisiä korvauksia koskevia asioita; 
- yksityishenkilön vireille panemissa ulkomaalaislain (301/2004) mukaisissa kansainvälistä suojelua koske-

vissa asioissa; 
- maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) mukaisissa asioissa eikä maaseutuelinkeinotukea kos-

kevissa asioissa, joissa on kyse luottojen maksuhelpotuksesta, vapaaehtoisesta velkajärjestelystä tai val-
tion takautumisvaatimuksesta luopumisesta; 

- oikeusapulaissa (257/2002) tarkoitetun oikeusavun myöntämistä koskevissa asioissa eikä oikeudenkäyn-
tiavustajalle maksettavaa palkkiota ja kulukorvausta koskevissa asioissa, ellei kyse ole muutoksenhausta 
palkkiota tai kulukorvausta koskevassa asiassa; 

- tartuntatautilain (1227/2016), päihdehuoltolain (41/1986) eikä mielenterveyslain (1116/1990) mukaisissa 
asioissa; 

- yleisiä vaaleja, kirkollisia vaaleja eikä saamelaiskäräjien vaaleja koskevissa asioissa; 
- asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi.  
 
Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, mikäli maksun perimättä jättämiseen on lain 4 §:ssä tarkoitettu peruste. Lain 
mukaista maksua ei myöskään peritä, jos korkein hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutok-
senhakijan eduksi. Maksu peritään kuitenkin riippumatta lopputuloksesta veroasiassa annettua ennakkoratkai-
sua koskevassa muutoksenhakuasiassa. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä oikeusapulain nojalla käsittelymak-
suista vapautetuilta eikä muualla laissa viranomaisen toimenpiteistä suoritettavista maksuista vapautetuilta. 
 
Jos maksun periminen olisi ilmeisen kohtuutonta, viranomainen tai maksun määräävä virkamies voi yksittäista-
pauksessa määrätä, ettei maksua peritä. 
 
Tuomioistuinmaksulaki (1455/2015)  
Oikeusministeriön asetus tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (1122/2021) 
 
       Valituslupa, yleinen 


