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Päätös, josta valitetaan

Tenon kalatalousalue 12.06.2021

Tenon kalatalousalue on kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa 
tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain (176/2017, 
voimaansaattamislaki) ja kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa 
tehtyyn sopimukseen perustuvista kalastusluvista vuonna 2021 annetun maa- 
ja metsätalousministeriön asetuksen (1505/2021) nojalla asettanut erityistä 
kalastuslupakiintiötä koskevaksi vuoden 2021 kertoimeksi, jonka mukaan 
oikeus ensimmäisestä seuraaviin erityiskiintiölupiin määräytyy, 8. 

Päätös on pantu heti täytäntöön soveltamalla oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetun lain 122 §:n 3 momenttia.

Vaatimukset hallinto-oikeudessa

Valittajat ovat valituskirjelmästään tarkemmin ilmenevin perustein hakeneet 
muutosta päätökseen ja vaatineet lisäksi, että luvanmyyjä määrätään 
korvaamaan valituksen liitteenä olevasta asiantuntijalausunnosta valittajille 
aiheutunut kustannus oikeudenkäynti- tai asianosaiskuluna.
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Asian käsittely ja selvittäminen

Tenon kalastusalue on antanut lausunnon. Kalatalousalueen päätökseensä 
liittämän valitusosoituksen mukaan muutosta tulisi hakea Pohjois-Suomen 
hallinto-oikeudelta. Kuitenkin kalastuslain 125 §:n mukaan asiassa olisi tullut 
antaa oikaisuvaatimusohje ja pyytää päätöksen tehneeltä viranomaiselta 
itseltään päätöksen oikaisemista. Tenon kalatalousalue pyytää, että hallinto-
oikeus palauttaa asian kalatalousalueelle.

Valittajat ovat antaneet lausunnon johdosta vastaselityksen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus poistaa valituksenalaiseen päätökseen liitetyn virheellisen 
valitusosoituksen ja siirtää asian Tenon kalatalousalueen yleiskokoukselle 
oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi.

Hallinto-oikeus hylkää oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan 
vaatimuksen.

Perustelut

Kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta 
annetun lain (176/2017, jäljempänä voimaansaattamislaki) 8 §:n 1 momentin 
mukaan sopimuksen 10 artiklassa tarkoitettujen kalastuslupien myynnin 
järjestämisestä vastaa Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Alueella 
toimivaltainen kalatalousalue vastaa kalastuslupien myynnin järjestämisestä 1 
päivästä tammikuuta 2021 lukien. 

Voimaansaattamislain 12 §:n 2 momentin mukaan lupavyöhykkeen 
kalastusoikeuden haltijalla, joka asuu vakinaisesti muualla kuin Tenojoen 
vesistön jokilaaksoissa ja jonka osuusluku rajajokialueella sijaitsevasta 
yhteisestä vesialueesta on 0,5 tai joka omistaa sitä vastaavan yksityisen 
vesialueen, on kiinteistöä kohti oikeus ostaa yksi lupavuorokausi 
lupakiintiöstä. Edellä tarkoitetun omistusosuuden tai vesialueen omistuksen 
määrän ylittävä omistus oikeuttaa ostamaan lupavuorokauden suhteessa 
omistuksen määrään. Luvan myynnistä vastaava taho määrittelee 
osakasluettelon perusteella kertoimen, jonka mukaan oikeus lupaan 
määräytyy.

Kalastuslain 125 §:n 1 momentin mukaan se, jonka oikeutta kalatalousalueen 
yleiskokouksen tai hallituksen taikka toiminnanjohtajan 27 §:n 3 momentin 
nojalla tekemä päätös koskee, voi vaatia kalatalousalueen yleiskokoukselta 
päätöksen oikaisemista sillä perusteella, että päätös ei ole syntynyt laillisessa 
järjestyksessä taikka on lain, asetuksen tai kalatalousalueen sääntöjen 
vastainen taikka poikkeaa siitä, mitä käyttö- ja hoitosuunnitelmassa on 
määrätty.
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Pykälän 2 momentin mukaan oikaisuvaatimusmenettelystä säädetään 
hallintolaissa. Tarvittaessa on kutsuttava koolle ylimääräinen yleiskokous 
käsittelemään oikaisuvaatimusta.

Pykälän 3 momentin mukaan kalatalousalueen yleiskokouksen 
oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen saa hakea muutosta 
valittamalla siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa 
säädetään. Toimivaltainen hallinto-oikeus on se, jonka tuomiopiirissä pääosa 
kysymyksessä olevasta kalatalousalueesta sijaitsee.

Hallintolain 49 b §:n 1 momentin mukaan laissa säädetään erikseen, jos 
päätökseen saa vaatia oikaisua. Tällöin päätökseen ei saa hakea muutosta 
valittamalla.

Hallintolain 49 d §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti sille 
viranomaiselle tai muulle julkista hallintotehtävää hoitavalle, joka on tehnyt 
päätöksen.

Edellä mainitut säännökset huomioon ottaen Tenon kalatalousalueen tekemään 
päätökseen tulee hakea muutosta tekemällä ensin oikaisuvaatimus 
kalatalousalueen yleiskokoukselle, jolla on toimivalta käsitellä asia. Näin ollen 
päätökseen liitetty virheellinen valitusosoitus tulee poistaa ja asia siirtää 
kalatalousalueen yleiskokoukselle oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi.

Vaikka kalatalousalueen päätöksen liitteenä olisi ollut lainmukainen 
valitusosoitus ja valittajat olisivat sen mukaisesti tehneet päätöksestä 
oikaisuvaatimuksen yleiskokoukselle, valittajien vaatimat kulut eivät olisi 
hallintomenettelyssä voineet tulla oikeudenkäyntikuluina eivätkä hallintolain 
64 §:n 1 momentin säännös huomioon ottaen muutoinkaan korvattaviksi. Näin 
ollen ja kun otetaan huomioon ratkaisun lopputulos, valittajien kulujen 
korvaamiselle ei ole perusteita.

Sovelletut oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 17 § 2 mom, 81 § 1 mom 5 kohta ja 
95 §

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea oikeudenkäyntikuluja koskevalta osalta 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).
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Muilta osin päätökseen ei oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain    
106 §:n säännös huomioon ottaen saa hakea muutosta valittamalla.

Hallinto-oikeuden kokoonpano

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

Esittelevä jäsen Minna Manninen

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä.

Jakelu ja oikeudenkäyntimaksu

Päätös Veikko Rintamäki sähköpostitse

Oikeudenkäyntimaksu

maksutta

Jäljennös maksutta Tenon kalatalousalueen asiamies sähköpostitse

Asiakirjat Tenon kalatalousalue kirjeitse

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

mailto:pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


      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 510 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 (1383/2018) 
 
       Valituslupa, yleinen 


