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Metsästyslain muutokset

26 § Hirvieläimen pyyntilupa
Uusi

Vanha
•
•

———————————————
Edellä 1 momentissa tarkoitetun pyyntiluvan
myöntää Suomen riistakeskus.
Myönnettäessä pyyntilupia on huolehdittava
siitä, että hirvieläinkanta ei metsästyksen
johdosta vaarannu ja että hirvieläinten
aiheuttamat vahingot pysyvät kohtuullisella
tasolla. Liikenne-, maatalous- ja
metsävahinkojen huomioon ottamiseksi
Suomen riistakeskuksen tulee vuosittain
kuulla alueellisia sidosryhmiä. Edellä 8 §:ssä
tarkoitetulle alueelle pyyntilupia
myönnettäessä on lisäksi kiinnitettävä
huomiota metsästysmahdollisuuksien
tasapuoliseen jakaantumiseen.

•
•

•

Tullut voimaan 1.1.2018!!!

———————————————
Edellä 1 momentissa tarkoitetun pyyntiluvan
myöntää Suomen riistakeskus.
Myönnettäessä pyyntilupia on huolehdittava
siitä, että hirvieläinkanta ei metsästyksen
johdosta vaarannu ja että hirvieläinten
aiheuttamat vahingot pysyvät kohtuullisella
tasolla. Liikenne-, maatalous- ja
metsävahinkojen huomioon ottamiseksi
Suomen riistakeskuksen tulee vuosittain
kuulla alueellisia sidosryhmiä. Edellä 8
§:ssä tarkoitetulle alueelle pyyntilupia
myönnettäessä on lisäksi kiinnitettävä
huomiota metsästysmahdollisuuksien
tasapuoliseen jakaantumiseen ja
metsästyksen tarkoituksenmukaiseen
järjestämiseen.
Pyyntiluvan nojalla metsästetystä
hirvieläimestä on tehtävä saalisilmoitus
Suomen riistakeskukselle.
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Käytännöistä ML 8 §:n alueella…
•

•

•

Metsästyksen tarkoituksenmukaisella järjestämisellä tarkoitetaan pyrkimystä
varmistaa pyyntilupien myöntämisessä metsästyksen tehokas ja
turvallinen järjestäminen, jotta yhteiskunnan kannalta välttämätön
hirvikannan säätely turvataan.
Muutos on tarpeen myös metsästyksen turvallisen järjestämisen
takaamiseksi tilanteessa, jossa useita seurueita metsästää samoilla
alueilla.
– Metsästyksen tarkoituksenmukaisen järjestämisen kannalta olisi tällöin
mahdollista myös jatkossa asettaa esimerkiksi hakijan seurueen kokoa
koskevia vaatimuksia kunkin alueen metsästysolosuhteiden mukaisesti.
Tarkoituksenmukainen järjestäminen edellyttää, että milloin pyyntilupia
joudutaan rajoittamaan, myönnetään niitä Pohjois-Suomessa (ML 8 §:n
alue) myös jatkossa pääsääntöisesti ensisijassa sellaisille
metsästysseuroille ja seurueille, joissa on vähintään 10 metsästäjää,
jotka eivät metsästä muualla ja heistä vähintään kuudella ei ole hirven
metsästysmahdollisuutta muualla.
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Periaate ML 8 §:n alueella
• Valtion maille (yli 1000 ha valtion maita hakemuksessa)
(pois lukien Utsjoen ja Enontekiön kuntien alueet)
pyyntiluvat myönnetään pääsääntöisesti vain sellaisille
hakijoille, joilla on vähintään 10 metsästäjää
(ampumakoe oltava voimassa tai vanhenemassa
kuluvana vuonna) ja jotka eivät metsästä muualla.
Lisäksi näistä on oltava vähintään kuusi sellaista
metsästäjää, joilla ei ole muuta mahdollisuutta
metsästää hirveä.
• Edellä olevat rajoitukset on asetettu turvallisuusseikkojen
sekä metsästysmahdollisuuksien tasapuolisen
järjestämisen vuoksi.
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27 § Hirvieläimen pyyntiluvan
myöntämisen ja käyttämisen edellytykset
Uusi

Vanha
•

•

Hirvieläimen pyyntiluvan myöntäminen edellyttää,
että luvan hakijalla on käytettävissään
metsästykseen sopiva yhtenäinen alue.
Hirvenmetsästykseen käytettävän alueen pinta-alan
on oltava vähintään 1 000 hehtaaria ja muiden
hirvieläinten metsästykseen käytettävän alueen
vähintään 500 hehtaaria. Maa- ja
metsätalousministeriö voi päättää poikkeuksista
edellä tarkoitettuihin pinta-alavaatimuksiin.
Hirvieläimen pyyntilupa myönnetään sellaiselle
hakijalle tai hakijoille, joilla on kyseisellä alueella
oikeus metsästää hakemuksessa tarkoitettua
hirvieläintä. Muualla kuin 8 §:ssä tarkoitetulla
alueella voidaan samalle 1 momentin mukaiselle
alueelle myöntää pyyntilupa vain yhden
hakemuksen perusteella.

Tullut voimaan 1.1.2018
Voimaan 1.2.2019

•

•

•

•

Hirvieläimen pyyntiluvan myöntäminen edellyttää,
että luvan hakijalla on käytettävissään
metsästykseen sopiva yhtenäinen alue, jonka
maapinta-alan on oltava hirvenmetsästyksessä
vähintään 1000 hehtaaria ja muiden
pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten metsästyksessä
vähintään 500 hehtaaria.
Hirvieläimen pyyntilupa myönnetään sellaiselle
hakijalle tai hakijoille, joilla on 1 momentissa
tarkoitetulla alueella oikeus metsästää
hakemuksessa tarkoitettua hirvieläintä. Muulla kuin
8 §:ssä tarkoitetulla alueella pyyntilupa voidaan
samalle 1 momentissa tarkoitetulle alueelle
myöntää vain yhden hakemuksen perusteella.
Suomen riistakeskuksen on rajattava lupa-alueesta
pois sellaiset alueet, jotka eivät täytä 1 momentissa
säädettyjä pinta-alan ja yhtenäisyyden vaatimuksia.
Pyyntilupa voidaan käyttää vain pyyntiluvassa
rajatulla alueella.
Suomen riistakeskus voi poiketa 1 momentissa
säädetyistä pyyntilupaan liittyvistä alueen pinta-alaa
tai yhtenäisyyttä koskevista vaatimuksista ja 37 §:n
mukaisesta pyyntiluvanvaraisen hirvieläimen
rauhoitusajasta, jos alue on saari tai alueeseen
liittyy muu vastaava erityinen syy.
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Käytännöistä…
• Pyyntiluvan hakijalla on käytettävissään
metsästykseen sopiva yhtenäinen alue, jonka
maapinta-alan on oltava hirvenmetsästyksessä
vähintään 1 000 hehtaaria ja muiden
pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten
metsästyksessä vähintään 500 hehtaaria.
– Tämän katsotaan edellyttävän, että hakijalla on
kyseisellä alueella oikeus metsästää
hakemuksessa tarkoitettuja hirvieläimiä.
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Periaate pyyntilupaharkinnassa
• Vain ne hakijoiden vuokramaasopimukset, jotka ovat
voimassa koko metsästysajan keston, hyväksytään
mukaan pyyntilupaharkintaan ja myös rajataan mukaan
päätöksessä alueeseen, jossa pyyntilupia voidaan
käyttää.
– Tämä linjaus varmistaa sen, että samaa maa-aluetta ei
voida lukea useammalle hakijalle hyväksi, kukaan ei saa
mahdollisen lyhyen tai jopa metsästysajan
aloitusajankohtaan päättyvän vuokra-ajan kautta
kohtuutonta etuutta itselleen, eikä kaksi hakijaa pysty
yhteistyössä lisäämään itselleen pyyntilupatuottoa
vuokramaiden aikajaolla.
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Käytännöistä…
• Yhtenäisyyden katsottaisiin edellyttävän, että
metsästysalueen tulee koostua kiinteistöistä tai
niiden osista, mitkä ovat yhteydessä toisiinsa ja
missä hakijalla on oikeus metsästää haettua
hirvieläintä.
• Yhdestä pisteestä toisiinsa liittyvät alueet
katsotaan yhtenäisiksi.
• Tie, rautatie tai sähkölinja ei erota alueita
toisistaan, silloin kun ne kulkevat alueen läpi.
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Käytännöistä…
• Vesialueiden osalta yhdistävyys ja erottavuus
ovat jatkossakin tapauskohtaista harkintaa.
• Vesialue voi yhdistää pyyntilupa-alueeseen
kuuluvat maa-alueet toisiinsa, mikäli alueesta
muodostuu hirvikannan säätelyn kannalta
tarkoituksenmukainen kokonaisuus.
– Vesialueella tarkoitetaan tässä yhteydessä
merialueita, järviä ja jokia.
– Esimerkiksi ojia ja puroja ei katsota vesialueeksi,
jotka erottavat maa-alueita toisistaan.
10 | 24.1.2019

Käytännöistä…
• Hirvieläimen pyyntilupahakemuksessa hakijan
tulee ilmoittaa maapinta-ala, jolla hakijalla on
oikeus metsästää hakemuksessa tarkoitettuja
hirvieläimiä.
– Vesialueella tarkoitetaan tässä yhteydessä
merialueita, järviä ja jokia.
– Kapeita uomia, kuten ojia ja puroja tai pistemäisiä
kohteita, kuten pieniä lampia ei katsota
vesialueeksi.
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27 § Hirvieläimen pyyntiluvan
myöntämisen ja käyttämisen edellytykset
Uusi

Vanha
•

•

Hirvieläimen pyyntiluvan myöntäminen edellyttää,
että luvan hakijalla on käytettävissään
metsästykseen sopiva yhtenäinen alue.
Hirvenmetsästykseen käytettävän alueen pinta-alan
on oltava vähintään 1 000 hehtaaria ja muiden
hirvieläinten metsästykseen käytettävän alueen
vähintään 500 hehtaaria. Maa- ja
metsätalousministeriö voi päättää poikkeuksista
edellä tarkoitettuihin pinta-alavaatimuksiin.
Hirvieläimen pyyntilupa myönnetään sellaiselle
hakijalle tai hakijoille, joilla on kyseisellä alueella
oikeus metsästää hakemuksessa tarkoitettua
hirvieläintä. Muualla kuin 8 §:ssä tarkoitetulla
alueella voidaan samalle 1 momentin mukaiselle
alueelle myöntää pyyntilupa vain yhden
hakemuksen perusteella.

•

•

•

•

Voimaan 1.2.2019

Hirvieläimen pyyntiluvan myöntäminen edellyttää,
että luvan hakijalla on käytettävissään
metsästykseen sopiva yhtenäinen alue, jonka
maapinta-alan on oltava hirvenmetsästyksessä
vähintään 1000 hehtaaria ja muiden
pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten metsästyksessä
vähintään 500 hehtaaria.
Hirvieläimen pyyntilupa myönnetään sellaiselle
hakijalle tai hakijoille, joilla on 1 momentissa
tarkoitetulla alueella oikeus metsästää
hakemuksessa tarkoitettua hirvieläintä. Muulla kuin
8 §:ssä tarkoitetulla alueella pyyntilupa voidaan
samalle 1 momentissa tarkoitetulle alueelle
myöntää vain yhden hakemuksen perusteella.
Suomen riistakeskuksen on rajattava lupa-alueesta
pois sellaiset alueet, jotka eivät täytä 1 momentissa
säädettyjä pinta-alan ja yhtenäisyyden vaatimuksia.
Pyyntilupa voidaan käyttää vain pyyntiluvassa
rajatulla alueella.
Suomen riistakeskus voi poiketa 1 momentissa
säädetyistä pyyntilupaan liittyvistä alueen pinta-alaa
tai yhtenäisyyttä koskevista vaatimuksista ja 37 §:n
mukaisesta pyyntiluvanvaraisen hirvieläimen
rauhoitusajasta, jos alue on saari tai alueeseen
liittyy muu vastaava erityinen syy.
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Käytännöistä…
• Mikä on ns. sirpalealue?
– Ne ovat yhtenäisen metsästysalueen ulkopuolelle
jääviä alueita, jotka ovat hirvenmetsästyksessä
alle 1000 ha:n suuruisia alueita ja peurojen
metsästyksessä alle 500 ha:n suuruisia alueita.
– Lisäksi ns. sirpalealue voi olla toisen
metsästysseuran alueen sisällä oleva alue.
– HUOM! Ns. yhteislupamenettelyssä yhtenäisen
hakemusalueen sisällä olevat toisten osakkaiden
sisäpuolella olevat alueet eivät ole ns.
sirpalealueita.
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Miksi muutos?
• Nykyinen metsästyslaki ei ole antanut Suomen
riistakeskukselle toimivaltaa ottaa kantaa, missä
myöntämiämme hirvieläimen pyyntilupia saa käyttää.
• Lakipykälät ovat olleet hyvinkin tulkinnanvaraisia.
– Välillä sirpalealueilla metsästyksestä on tullut sakkoa
ja välillä ei.
– Lisäksi sirpalealueilla tapahtunut metsästys on
aiheuttanut eripuraa metsästysseurojen välillä.
– Monet metsästäjät ovatkin toivoneet selkeää
säännöstä siitä, ettei pieniä sirpalealueita käytetä
hirvieläinten metsästykseen.
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Pykälän perusteluista…
•

•

Suomen riistakeskuksen on rajattava lupa-alueesta pois sellaiset alueet, jotka eivät
täytä säädettyjä pinta-alan ja yhtenäisyyden vaatimuksia ja että pyyntilupa voidaan
käyttää vain pyyntiluvassa rajatulla alueella.
Lisäyksen tarkoituksena on selkeyttää pyyntilupamenettelyä ja pyyntiluvan nojalla
metsästämistä. Nykyisen säätelyn ja sen nojalla muodostuneen oikeuskäytännön
mukaan Suomen riistakeskus on voinut jättää pyyntilupia myöntäessään huomioon
ottamatta sellaiset alueet, jotka eivät täytä pyyntilupa-alueen vähimmäiskokoa ja
yhtenäisyyttä koskevia vaatimuksia. Päätöksissä ei kuitenkaan ole voitu ottaa kantaa
siihen, millä alueella pyyntilupa on voimassa ja saako kyseisiä alueita käyttää
metsästykseen. Tämä on johtanut myös pyyntiluvansaajien oikeusturvan kannalta
hankalaan tilanteeseen ja joissakin tapauksissa tällaisilla niin sanotuilla sirpalealueilla
metsästäminen on tulkittu lainvastaiseksi. Niin sanotuilla sirpalealueilla eli yhtenäisen
lupa-alueen ulkopuolella olevilla irrallisilla alueilla metsästämistä ei ole
tarkoituksenmukaista sallia ja muutoksen perusteella Suomen riistakeskuksen on
rajattava pyyntilupa-alueesta pois alueet, jotka eivät täytä luvan myöntämisen
edellytyksiä ja pyyntilupaa saa käyttää vain pyyntilupapäätöksessä rajatulla alueella.

Voimaan 1.2.2019
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30 § Metsästyksen johtaja
Tullut voimaan 1.1.2018

• Hirvieläimen pyyntiluvan sekä suden, karhun, ahman ja
ilveksen poikkeusluvan saajan on nimettävä metsästyksen
johtaja ja tarvittava määrä varajohtajia. Metsästykseen
osallistuva henkilö on velvollinen noudattamaan metsästyksen
johtajan antamia määräyksiä. Metsästyksen johtaja saa kieltää
metsästykseen osallistumisen henkilöltä, joka ei noudata
annettuja määräyksiä.
• Valtioneuvoston asetuksella säädetään metsästyksen johtajan ja
varajohtajien nimeämisestä, näiden ilmoittamisesta
asianomaiselle riistanhoitoyhdistykselle, läsnäolosta
metsästystapahtumassa sekä metsästyksen johtajan tehtävistä.
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MA 23 § Metsästyksen johtajan tehtävät
• Kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven,
valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästyksen johtajan tulee:
– 1) suunnitella käytännön metsästystapahtumat;
– 2) antaa metsästykseen osallistuville tarvittavat määräykset
metsästyksestä ja siinä noudatettavista
turvallisuustoimenpiteistä;
– 3) huolehtia, että pyyntiluvan ehtoja ja metsästystä koskevia
säännöksiä noudatetaan;
– 4) huolehtia, että metsästystilanteessa emän menettänyt saman
vuoden vasa pyritään pyytämään.
• Edellä 1 momentissa tarkoitetusta metsästyksen johtajasta ja
varajohtajista on pyyntiluvan saajan ilmoitettava kirjallisesti ennen
metsästyksen alkamista asianomaiselle riistanhoitoyhdistykselle.
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MA 23 § Metsästyksen johtajan tehtävät
• Karhun, suden, ahman ja ilveksen metsästyksen johtajan tulee:
– 1) suunnitella käytännön metsästystapahtumat;
– 2) antaa metsästykseen osallistuville tarvittavat määräykset
metsästyksestä ja siinä noudatettavista
turvallisuustoimenpiteistä;
– 3) huolehtia, että poikkeusluvan ehtoja ja metsästystä koskevia
säännöksiä noudatetaan.
• Suden metsästyksen johtajasta ja varajohtajista on poikkeusluvan
saajan ilmoitettava kirjallisesti ennen metsästyksen alkamista
asianomaiselle riistanhoitoyhdistykselle.
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MA 23 § Metsästyksen johtajan tehtävät
• Seuruemetsästyksessä on joko metsästyksen johtajan
tai varajohtajan oltava läsnä.
• Metsästyksen johtajan tai varajohtajan ei kuitenkaan ole
oltava läsnä, jos metsästys tapahtuu vahtimalla.
• Seuruemetsästyksellä tarkoitetaan
metsästystapahtumaa, jossa on läsnä useampi kuin yksi
metsästäjä.
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Käytännöistä…
• Metsästyksenjohtajaa ei edellytetä
poronhoitoalueen karhun metsästyksessä, joka
perustuu alueelliseen kiintiöön.
• Metsästykseen osallistuva henkilö on velvollinen
noudattamaan metsästyksen johtajan antamia
määräyksiä.
• Metsästyksen johtaja saa kieltää metsästykseen
osallistumisen henkilöltä, joka ei noudata
annettuja määräyksiä.
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30 a § Yhteislupa
• Edellä 10 ja 26 §:ssä tarkoitettua pyyntilupaa sekä 41 §:ssä
tarkoitettua poikkeuslupaa voi hakea yhteisesti useampi kuin yksi
hakija, jolloin lupa myönnetään hakijoille yhteisesti (yhteislupa).
Yhteislupaa koskevassa hakemuksessa ja päätöksessä on
nimettävä yhteisluvan hallinnollinen haltija. Jos yhteislupa
myönnetään useamman kuin yhden eläimen metsästämiseen,
luvansaajat voivat sopia yhteisluvan jakamisesta luvansaajien
kesken. Jokaista yhteisluvan saajaa velvoittaa se, mitä
luvansaajan velvollisuuksista tässä laissa ja sen nojalla
säädetään.

Tullut voimaan 1.1.2018
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ML 38 B § Saalisrekisteri
• Suomen riistakeskus pitää automaattisen
tietojenkäsittelyn avulla saalisrekisteriä, jota käytetään
riistakantojen seurantaan ja käytön suunnitteluun,
metsästyksen valvontaan sekä tilastojen laatimiseen.
– Koskee myös hirvisaalista
• Saalisrekisteriin merkitään tässä laissa tarkoitettujen
saalisilmoitusten perusteella:

– 1) metsästäjän nimi;
– 2) metsästäjänumero;
– 3) tiedot pyydystetystä eläimestä;
– 4) pyydystämistä koskeva aika ja paikka.
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ML 38 B § Saalisrekisteri
•

•

Tietojen julkisuudesta ja luovuttamisesta säädetään viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä henkilötietojen
käsittelystä luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä
sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY
kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetussa Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679 ja tietosuojalaissa (1050/2018).
Henkilötietojen käsittelyyn ei kuitenkaan sovelleta, mitä mainitun asetuksen
18 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetään. Rekisterinpitäjä saa
salassapitosäännösten estämättä luovuttaa saalisrekisterin tietoja
riistakantojen seurantaa ja käytön suunnittelua sekä metsästyksen
valvontaa varten maa- ja metsätalousministeriölle, riistanhoitoyhdistyksille,
Luonnonvarakeskukselle, Metsähallitukselle, metsästyksen valvonnasta
vastaaville viranomaisille sekä riistahallintolain (158/2011) 23 §:ssä
tarkoitetulle metsästyksenvalvojalle. Tiedot voidaan luovuttaa teknisen
käyttöyhteyden avulla.
Saalisrekisterin sisältämät henkilötiedot poistetaan kymmenen vuoden
kuluttua sen vuoden päättymisestä, jonka aikana henkilö on antanut
viimeisen saalisilmoituksen.
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Saalisrekisteripykälän perusteluista
• ”Viranomaisen asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön vapaa-ajan
harrastuksista, ovat julkisuuslain 24 §:n 32 kohdan nojalla salassa
pidettäviä.”
• ”Saalisrekisteristä saisi salassapitosäännösten estämättä luovuttaa
tietoja riistakantojen seurantaa ja käytön suunnittelua sekä
metsästyksen valvontaa varten maa- ja metsätalousministeriölle,
riistanhoitoyhdistyksille, Luonnonvarakeskukselle,
Metsähallitukselle, metsästyksen valvonnasta vastaaville
viranomaisille sekä riistahallintolain (158/2011) 23 §:ssä tarkoitetulle
metsästyksenvalvojalle.”
• ”Tiedot voitaisiin luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla.”
• ”Metsästyksen valvonnasta vastaavia viranomaisia ovat
metsästyslain 88 §:ssä tarkoitetut poliisin, rajavartiolaitoksen, tullin
sekä Metsähallituksen virkamiehet.”
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Riistanhoitomaksusta ja
pyyntilupamaksusta annettuun lakiin
tulleet muutokset

RHPLM 1 §
• Jokaisen, joka harjoittaa metsästystä tai toimii metsästyslain
(615/1993) 30 §:ssä tarkoitettuna metsästyksen johtajana, on
metsästysvuosittain suoritettava valtiolle riistanhoitomaksu. Henkilö,
joka toimii metsästäjän apuna koiran ohjaajana tai hirvieläimen
metsästyksessä ajomiehenä taikka vastaavalla tavalla avustaa
metsästyksessä, ei ole velvollinen suorittamaan riistanhoitomaksua.
Maksun suorittaneelle annetaan metsästyskortti. Suomen riistakeskus
antaa metsästyskortista pyynnöstä maksajalle jäljennöksen.
• Riistanhoitomaksun suuruus on 39 euroa metsästysvuodelta. Jos
henkilö on metsästysvuoden alkaessa alle 18-vuotias,
riistanhoitomaksun suuruus on 20 euroa.
– Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran metsästysvuodelta
2019–2020 suoritettavaan riistanhoitomaksuun.
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RHPLM 7 b §
•

Metsästäjärekisteriin merkitään kustakin metsästäjästä seuraavat tiedot:
– 1) metsästäjän täydellinen nimi, osoite, kotikunta, kansalaisuus ja
henkilötunnus;
– 2) metsästäjätutkinnon suorituspäivämäärä;
– 3) suoritetut riistanhoitomaksut vuosittain;
– 4) metsästysvuosi, jota suoritettu maksu koskee;
– 5) se riistanhoitoyhdistys, jonka jäsen metsästäjä on;
– 6) tiedot hyväksytysti suoritetusta ampumakokeesta;
– 7) voimassaoleva metsästyskielto;
– 8) mahdollinen suostumus nimi- ja osoitetietojen luovuttamiseen
suoramarkkinointiin;
– 9) metsästäjänumero ja Metsästäjä-lehden kielikoodi;
– 10) riistahallintolain 19 ja 20 §:ssä tarkoitetut toimihenkilötehtävät;
– 11) tiedot metsästäjäin ryhmävakuutuksesta.

•

Henkilö, joka ei ole suorittanut riistanhoitomaksua viitenä edellisenä
metsästysvuotena, poistetaan rekisteristä seuraavan vuoden loppuun
mennessä.
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6 § Hirvieläimen pyyntilupahakemus
• Hirvieläimen metsästystä koskevaan pyyntilupahakemukseen
on liitettävä kartta lupahakemuksessa tarkoitetusta alueesta,
selvitys alueen pinta-alasta sekä luettelo niistä
kiinteistörekisterin yksiköistä tai niiden osista, joiden alueella
hirvieläimen metsästys tapahtuu.
– Tämä hoituu ”näppärimmin” Oma riistan sähköisellä
hirvilupahaulla

• Suomen riistakeskus voi edellyttää hakijalta selvitystä
pyyntilupahakemuksessa tarkoitetun alueen metsästysoikeudesta.
• Jos pyyntilupahakemus koskee hirvieläimen metsästämistä
metsästyslain 8 §:ssä tarkoitetulla alueella ja metsästysalueeseen
sisältyvien valtion omistamien alueiden pinta-ala on yli 1 000
hehtaaria, hakemukseen on liitettävä alustava ilmoitus
metsästykseen ampujina osallistuvista ja heidän vakinaisista
asuinpaikoistaan sekä heidän muista mahdollisuuksistaan
metsästää kyseistä hirvieläintä.
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Pyyntilupien haku
• Hakija voi hakea joko:
– a) sähköisellä hakemuksella Oma riista -palvelun
kautta tai
– b) jättää ns. paperisen hakemuksen
sähköpostitse tai kirjepostissa haetun alueen
aluetoimistoon. (ei suositella!)

• Sähköinen haku Oma riistassa aukeaa näillä
näkymin 3.4.2019.
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7 § Hirvieläimen pyyntilupaan otettavat
määräykset
• Yhden hirvieläimen pyyntilupa oikeuttaa pyydystämään
yhden aikuisen eläimen tai kaksi vasaa. Pyyntilupaan
voidaan ottaa tarkempia määräyksiä pyydystettävien
hirvieläinten iästä tai sukupuolesta, jos se on tarpeen
hirvieläinkannan tarkoituksenmukaisen hoidon kannalta.
Suomen riistakeskus voi määrätä pyyntilupien
alueellisesta kohdentumisesta pyyntilupa-alueen
sisällä.
• Vasalla tarkoitetaan vuotta nuorempaa hirvieläintä.
• Tulee voimaan 1.2.2019
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• Pyyntilupien kohdentaminen päätöksen
ehdoissa voi tulla kyseeseen esimerkiksi
seuraavissa tapauksissa:
– hakijan pinta-ala on suhteessa hirvien liikkumiseen merkittävä, ja
hakijalla on todetusti tietyssä osassa tätä laajaa
hakemusaluettaan merkittäviä alueellisia vahinkoja aiheuttava
hirvitihentymä, ja / tai vastavuoroisesti osalla alueesta on ns.
hirvikato
– hakijalla on kaukana toisistaan sijaitsevia erillisiä vähintään
1 000 ha:n (peuroilla 500 ha) yhtenäisiä maa-alueita (tai ML 27
§:n 4 momentin mukaisia erityisalueita), joiden hirvitiheyksissä
on merkittäviä eroja.
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… edelliseen jatkoa…
• Pyyntilupien kohdentaminen päätöksen
ehdoissa voi tulla kyseeseen esimerkiksi
seuraavissa tapauksissa:
– hakija on yhteislupa tai muuten pinta-alaltaan niin
merkittävä hakija, että hakijan pyyntialue ulottuu
useamman rhy:n tai verotusteholohkon alueelle.
– hakijan pyyntialueet sijaitsevat kahdella tai
useammalla hirvitalousalueella, joiden välillä on
hirvikannan tiheydessä merkittävää eroa ja siten
myös toisistaan poikkeavat verotussuunnitelmat.
32 | 24.1.2019

Pyyntilupaharkinnasta
• Yleisperiaate:
– Yksittäiselle hakijalle ei voida myöntää ilman
perusteltua syytä enemmän pyyntilupia
yksityismaiden pinta-alaa kohden kuin toisille
hakijoille saman riistanhoitoyhdistyksen tai
verotusteholohkon sisällä.
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Pyyntilupaharkinnasta
• Pyyntilupia voidaan myöntää enemmän suhteessa toisiin
hakijoihin esimerkiksi seuraavilla perusteilla:
– toinen hakija ei ole hakenut pyyntilupia enempää ja on saanut
hakemansa määrän, joten pyyntilupia ei voida hänelle myöntää
enemmän kuin on hakenut, vaikka kyseinen hakija olisi
pyyntilupaharkinnan perusteella oikeutettu hakemaansa määrää
suurempaan pyyntilupamäärään .
– mikäli riistanhoitoyhdistys jakaantuu useamman hirvitalousalueen
alueelle, toiseen alueeseen kuuluvan hakijan tai hakijoiden osalta
voidaan noudattaa kyseessä olevan hirvitalousalueen suunniteltua
verotustehon tasoa (ei kuitenkaan esim. voida asettaa omaa erillistä ja
kyseisen talousalueen tasoa korkeampaa verotusta).
– Suomen metsäkeskuksen lausunto hirvivahinkoarvioista voi toimia
lisänäyttönä lisäluville (Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta: Dnro
249/4/2007, 11.10.2007, Dnro 225/4/2007, 15.11.2007)
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… edelliseen jatkoa…
• Pyyntilupia voidaan myöntää enemmän
suhteessa toisiin hakijoihin esimerkiksi
seuraavilla perusteilla:
– yksityiskohtaiset vahinkoilmoitukset
kuntaan/metsäkeskukseen
(Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta: Dnro
206/4/2007, 29.11.2007)
– todennetut liikennevahingot voivat toimia
lisäperusteena lisäluville (Maaseutuelinkeinojen
valituslautakunta: Dnro 275/4/2010, 20.11.2008)
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Pyyntilupaharkinnasta
• Pyyntilupia ei voida myöntää enempää
suhteessa toisiin hakijoihin seuraavilla
perusteilla:
– pelkkä vetoaminen naapuriseuran
pyyntilupamäärään ei riitä perusteeksi varsinkin,
jos naapurin osalla perusteltu syy suuremmalle
pyyntilupamäärälle (Maaseutuelinkeinojen
valituslautakunta: Dnro 227/4/2008, 13.11.2008)
– pelkkä laskennallinen hirvitihentymä ei riitä
lisäluville/on esitettävä näyttöä vahingoista
(Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta: Dnro
191/4/2007, 13.9.2007)
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… jatkoa edelliseen…
• eri tahojen yleisluontoiset lausunnot yms. ei riitä
perusteeksi/riittäväksi näytöksi lisäluville
(Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta: Dnro
206/4/2007, 29.11.2007, Dnro 223/4/2008, 6.11.2008,
kts. myös esim. hallinto-oikeuden ratkaisu Dnro
01718/18/7305, 16.11.2018).
– Näin ollen esim. tuottajajärjestöjen, kaupallisten
toimijoiden, edunvalvontajärjestöjen sekä sidosryhmien
antamat lausunnot, arviot ja laskelmat esimerkiksi
kannantiheydestä tai vahingoista eivät ole viranomaisten
antamia lausuntoja, eli niiden perusteella lisäpyyntilupia ei
voida myöntää
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… jatkoa edelliseen…
• odotettavissa olevat vahingot eivät ole riittävä
peruste lisäpyyntiluville.
– Pyyntilupien määrää ei voida lisätä vedoten
siihen, että hirvet mahdollisesti aiheuttavat
hakemusalueella metsävahinkoja
tulevaisuudessa (Hallinto-oikeuden ratkaisut Dnro
11298/14/7305, 26.9.2014 sekä Dnro
01718/18/7305, 16.11.2018).
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Metsästyksenasetuksen muutos
lausunnolla
• Ajavan koiran säkäkorkeuden nosto 28 cm → 39
cm?
• Hirveä jousella?
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Kiitos!

Suomen riistakeskus

24.1.2019

40

