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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

357/2013

Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista
vuodeksi 2013 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 ja 2 §:n muuttami-

sesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien

maksuista vuodeksi 2013 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (833/2012) 1 ja
2 § seuraavasti:

1 §

Suomen riistakeskuksen maksulliset
julkisoikeudelliset suoritteet

Suomen riistakeskus perii:
1) metsästyslain (615/1993) 10 §:n nojalla

annetusta päätöksestä 55 euroa;
2) metsästyslain 26 §:n nojalla annetusta

päätöksestä 60 euroa;
3) metsästyslain 40 §:n nojalla annetusta

päätöksestä 130 euroa;
4) metsästyslain 42 §:n nojalla annetusta

päätöksestä 270 euroa;
5) metsästyslain 52 §:n nojalla annetusta

päätöksestä 100 euroa;
6) metsästyslain 41 §:n, 41 a §:n 1 mo-

mentin, 41 b §:n 1 momentin, 41 c §:n ja
41 d §:n nojalla annetusta päätöksestä 20 eu-
roa;

7) metsästyslain 41 §:n 3 momentin ja
49 a §:n nojalla annetusta kiellettyjen pyynti-
välineiden ja pyyntimenetelmien käyttöä kos-
kevasta päätöksestä 150 euroa;

8) metsästyslain 41 a §:n 3 momentin ja
41 b §:n 2 momentin nojalla annetusta pää-
töksestä 150 euroa;

9) metsästyslain 41 §:n 3 momentin no-
jalla annetusta pysyvästi ja pitkäaikaisesti lii-
kuntarajoitteista koskevasta päätöksestä 50
euroa.

Jos 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetussa
eläimen pyydystämistä tai tappamista koske-
vassa lupapäätöksessä myönnetään lupa
myös kiellettyjen pyyntivälineiden ja pyynti-
menetelmien käyttöön, siitä ei peritä erillistä
maksua.

2 §

Suomen riistakeskuksen maksuttomat
julkisoikeudelliset suoritteet

Suomen riistakeskuksen seuraavat suorit-
teet ovat maksuttomia:

1) metsästyslain 10 a ja 41 e §:n nojalla
annetut päätökset;

2) metsästyslain 78 a §:n nojalla metsästä-
järekisteriin tehtävä merkintä;



3) riistahallintolain (158/2011) 2 §:n 1
momentin 3—5 kohdassa tarkoitetut nimittä-
miset;

4) riistahallintolain 11, 12 ja 30 §:n no-
jalla annetut päätökset.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesä-
kuuta 2013 ja se on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2013.

Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Ylitarkastaja Rami Sampalahti
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