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metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista

Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2011

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esitte-
lystä, säädetään metsästyslain (615/1993) 41 §:n 4 momentin ja 41 a §:n 4 momentin nojalla,
sellaisina kuin ne ovat laissa 159/2011:

1 §

Poikkeusluvan hakeminen

Metsästyslain (615/1993) 41 §:ssä tarkoi-
tettua poikkeuslupaa koskevassa hakemuk-
sessa on mainittava poikkeusluvan kohteena
oleva eläinlaji ja eläinlajin pyydystettävien
yksilöiden määrä, jos kyseessä on tietyn yksi-
lön tai tiettyjen yksilöiden pyydystäminen tai
tappaminen.

Jos hakemus koskee poikkeuslupaa kiellet-
tyjen pyyntivälineiden tai pyyntimenetelmien
käyttöön, hakijan on esitettävä hakemukses-
saan syy, jonka vuoksi pyynnissä tarvitaan
kiellettyä pyyntivälinettä tai pyyntimenetel-
mää. Hakemus kielletyn pyyntivälineen tai
pyyntimenetelmän käyttämiseen voidaan kä-
sitellä yhdessä eläimen pyydystämistä tai tap-
pamista koskevan poikkeusluvan kanssa.

Suomen riistakeskus voi vaatia, että haki-
jan on liitettävä riistaeläimiä koskevaan poik-
keuslupahakemukseensa selvitys metsästys-
oikeudesta alueella, johon lupaa haetaan.

2 §

Poikkeamisen edellytysten arviointi

Suomen riistakeskuksen on metsästyslain
41 a §:n 1 momentin 1—3 kohdassa, 41 b §:n

1 momentin 1—4 kohdassa ja 41 c §:ssä
säädettyä luvan myöntämisedellytyksiä arvi-
oidessaan selvitettävä:

1) poikkeusluvan kohteena olevan riista-
eläinlajin kanta haetulla poikkeuslupa-alueel-
la, maakunnassa sekä koko valtakunnassa;

2) poikkeusluvan kohteena olevan riista-
eläinlajin yksilön käyttäytyminen haetulla
poikkeuslupa-alueella;

3) poliisin, metsäkeskuksen ja kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaisen vastaanotta-
mat hakemukset, ilmoitukset sekä toimenpi-
teet poikkeusluvan kohteena olevalla alueel-
la; ja

4) toimenpiteet, jotka poikkeusluvan si-
jasta voitaisiin toteuttaa.

Suomen riistakeskuksen on metsästyslain
41 a §:n 1 momentin 4 kohdassa, 41 b §:n 1
momentin 5 kohdassa ja 41 c §:ssä tarkoitet-
tua tutkimus-, koulutus-, uudelleensijoitta-
mis- ja uudelleenistuttamistarkoitusta arvioi-
dessaan selvitettävä:

1) poikkeusluvan vaikutukset asianomai-
sen riistaeläinlajin kannan kehitykseen poik-
keusluvan kohteena olevalla alueella ja valta-
kunnallisesti;

2) poikkeusluvan vaikutukset poikkeuslu-
van kohteena olevan alueen luonnonvaraisten
eläinlajien kantoihin; ja

3) toimenpiteet, jotka poikkeusluvan si-
jasta voitaisiin toteuttaa.



Suomen riistakeskuksen on kirjattava 1 tai
2 momentissa tarkoitetun selvityksen keskei-
set tulokset poikkeuslupapäätökseen.

3 §

Poikkeuslupa tiettyjen eläinlajien yksilöiden
pyydystämiseen tai tappamiseen

Metsästyslain 41 a §:n 3 momentissa tar-
koitettu poikkeuslupa voidaan myöntää:

1) suden pyydystämiseksi tai tappamiseksi
poronhoitoalueella 1.10.—31.3. ja muualla
maassa 1.11.—31.3;

2) karhun, lukuun ottamatta vuotta nuo-
rempaa karhun pentua sekä karhunaarasta,
jota tällainen pentu seuraa, pyydystämiseksi
tai tappamiseksi 20.8.—31.10;

3) ilveksen, lukuun ottamatta ilveksen naa-
rasta, jota vuotta nuorempi pentu seuraa, pyy-
dystämiseksi tai tappamiseksi 1.12.—28.2;
sekä

4) saukon pyydystämiseksi tai tappami-
seksi 1.11.—30.4.

Poikkeaminen karhun rauhoituksesta po-
ronhoitoalueella järjestetään alueellisen kiin-
tiön nojalla siten kuin jäljempänä 7 §:ssä
säädetään.

4 §

Riistaeläintä koskevan poikkeusluvan
myöntäminen ja lupamääräykset

Poikkeuslupa myönnetään vain sille raja-
tulle alueelle, jolla metsästyslain 41 a—
41 c §:ssä säädetyt poikkeusluvan myöntämi-
sedellytykset täyttyvät.

Metsästyslain 41 a §:n 1 momentin perus-
teella myönnetyssä ahmaa, ilvestä, karhua,
saukkoa ja sutta koskevassa poikkeusluvassa
on määrättävä, että pyyntiin osallistuvien
henkilöiden nimet on ilmoitettava alueen po-
liisilaitokselle ennen pyyntiin ryhtymistä ja
että jokaisesta pyyntiin lähdöstä ja pyyntialu-
eesta on etukäteen ilmoitettava poliisilaitok-
selle. Jos pyynti tapahtuu rajavyöhykkeellä
tai sen läheisyydessä, pyyntiin lähdöstä ja
pyyntialueesta on ilmoittava myös rajavartio-
laitokselle. Edellä tarkoitettu poikkeuslupa
voidaan myöntää korkeintaan 14 vuorokau-
den ajaksi. Erityisen perustellusta syystä

poikkeuslupa voidaan kuitenkin myöntää
myös tätä pidemmäksi ajaksi.

Metsästyslain 41 a §:n 3 momentin mukai-
sia poikkeuslupia tulee myöntää vain lajin
vahvalla esiintymisalueella tapahtuvaan met-
sästykseen.

5 §

Poikkeusluvan myöntäminen liikuntarajoit-
teiselle henkilölle

Metsästyslain 41 §:n 3 momentissa tarkoi-
tettu poikkeuslupa metsästyslain 32 §:n 2
momentissa kiellettyyn moottorikäyttöisen
ajoneuvon käyttöön ja 35 §:n 3 momentissa
kiellettyyn metsästysaseen kuljettamiseen
moottorikäyttöisellä ajoneuvolla maastossa
voidaan myöntää henkilölle, joka esittää luo-
tettavan lääketieteellisen selvityksen liikunta-
rajoitteisuudestaan. Lääketieteellisessä selvi-
tyksessä on arvioitava myös se, pystyykö ha-
kija metsästämään metsästyslain 20 §:n 3
momentissa säädetyllä tavalla.

Poikkeusluvassa on määrättävä, että moot-
toriajoneuvon moottorin tulee olla sammu-
tettu ja ajoneuvon tulee olla paikallaan ennen
metsästysaseen poistamista metsästyslain
35 §:n 2 momentissa tarkoitetusta suojuk-
sesta tai suojatusta tilasta. Lisäksi on määrät-
tävä, että lupa oikeuttaa kuljettamaan vain
luvan saajan metsästykseen tarvitsemia
aseita. Luvassa on mainittava moottoriajo-
neuvon tyyppi, jota lupa koskee.

Poikkeuslupa voidaan myöntää enintään
kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

6 §

Poikkeuslupaan liittyvä saaliin ilmoittamis-
velvollisuus

Poikkeusluvan saajan on ilmoitettava Suo-
men riistakeskukselle metsästyslain 41 §:ssä
tarkoitetun poikkeusluvan nojalla tapahtu-
neen riistaeläimen pyynnin tuloksesta. Ilmoi-
tus on tehtävä ensimmäisenä arkipäivänä
siitä, kun luvassa tarkoitettu riistaeläin on
tullut pyydystetyksi taikka, jos riistaeläin on
jäänyt pyydystämättä, poikkeusluvan voimas-
saolon päättymisestä. Rauhoittamattomien la-
jien osalta ilmoitus on tehtävä poikkeusluvan
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voimassaolon päättymisen jälkeisenä ensim-
mäisenä arkipäivänä.

Ilmoituksessa on mainittava pyydystetty-
jen eläinten määrä, niiden sukupuoli, pyynti-
ajankohta ja pyyntipaikkatieto.

Suomen riistakeskuksen on toimitettava
maa- ja metsätalousministeriölle 2 momen-
tissa tarkoitetut tiedot suden, karhun, saukon
ja ilveksen osalta seitsemän vuorokauden ku-
luessa eläimen pyynnistä.

7 §

Karhun kiintiömetsästys

Karhua, lukuun ottamatta vuotta nuorem-
paa karhun pentua sekä karhunaarasta, jota
tällainen pentu seuraa voidaan poronhoitoalu-
eella metsästää kiintiön nojalla 20.8.—31.10.

Karhun poronhoitoalueella tapahtuvaa
metsästystä varten maa- ja metsätalousminis-
teriö määrää erikseen kiintiöt itäiselle poron-
hoitoalueelle sekä läntiselle poronhoitoalu-
eelle. Itäiseen poronhoitoalueeseen kuuluvat
Utsjoen, Inarin, Sodankylän, Pelkosennie-
men, Savukosken, Sallan, Kuusamon ja Suo-

mussalmen kunnat sekä läntiseen poronhoito-
alueeseen muut poronhoitoalueen kunnat.

Metsästyksessä tapetusta karhusta on välit-
tömästi ilmoitettava Suomen riistakeskuk-
selle. Ilmoituksessa on kerrottava pyydystet-
tyjen karhujen määrä, sukupuoli, pyyntiajan-
kohta ja pyyntipaikkatieto.

Kiintiön tultua täyteen Suomen riistakes-
kuksen on määrättävä karhunmetsästys alu-
eella lopetettavaksi. Suomen riistakeskuksen
määräyksestä on tiedotettava riittävän tehok-
kaasti. Metsästyksen lopettamisen katsotaan
tulleen metsästäjien tietoon kolmen päivän
kuluttua määräyksen antamisesta.

Suomen riistakeskuksen on toimitettava
maa- ja metsätalousministeriölle tiedot kar-
hun kiintiömetsästyksestä seitsemän vuoro-
kauden kuluessa kiintiömetsästyksen päätty-
misestä.

8 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maa-
liskuuta 2011.

Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Apulaisosastopäällikkö Christian Krogell
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