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metsästyslain 74 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan metsästyslain (615/1993) 74 §, sellaisena kuin se on laissa 234/2011, seuraavasti:

74 §

Metsästysrikkomus

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta
metsästää

1) vastoin 20 §:n 3 momentissa, 23 §:n 1
momentissa, 32 §:ssä, 33 §:n 1 tai 2 momen-
tissa tai 38 §:n 1 momentissa säädettyä tai
mainittujen säännösten nojalla annettua kiel-
toa tai rajoitusta tai

2) 37 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitettuna
rauhoitusaikana tai ilman 10, 26, 41 tai
49 a §:ssä tai 52 §:n 3 momentissa tarkoitet-
tua lupaa taikka rikkoen 10 §:n tai 41 a §:n 4
momentin nojalla säädettyä alueellista kiin-
tiötä,

on tuomittava, jollei teko ole rikoslain 48 a
luvun 1 tai 1 a §:n nojalla rangaistava tai siitä
muualla laissa säädetä ankarampaa rangais-
tusta, metsästysrikkomuksesta sakkoon.

Metsästysrikkomuksesta tuomitaan myös
se, joka tahallaan tai huolimattomuudesta

1) menettelee vastoin 25 §:ssä tarkoitettua
asutuksesta, viljelyksestä tai liikenneväylästä
johtuvaa rajoitusta,

2) metsästää luvattomasti vastoin 34 §:n

nojalla annetulla asetuksella säädettyä pyyn-
tivälineen tai pyyntimenetelmän käytön rajoi-
tusta,

3) kuljettaa metsästysasetta vastoin 35 §:n
kieltoa,

4) häiritsee riistaeläintä vastoin 36 §:n
kieltoa,

5) järjestää vastoin 28 §:ää hirvieläimen
metsästyksen ilman metsästyksen johtajaa, tai
metsästää vastoin metsästyksen johtajan
28 §:n nojalla antamaa määräystä tai kieltoa,

6) menettelee vastoin 30 §:n nojalla anne-
tun asetuksen hirvieläimen pyyntilupaa tai
saaliin ilmoitusvelvollisuutta koskevaa sään-
nöstä tai asetuksen nojalla hirvieläimen pyyn-
tilupaan liitettyä ehtoa,

7) menettelee vastoin 10 §:n 1 momentin
tai 41 §:n 4 momentin taikka 41 a §:n 4 mo-
mentin nojalla annetun asetuksen pyyntilupaa
tai poikkeuslupaa taikka alueellista kiintiötä
koskevassa säännöksessä säädettyä ilmoitus-
velvollisuutta tai asetuksen nojalla pyynti- tai
poikkeuslupaan otettua määräystä,

8) metsästää käyttämättä 30 §:n nojalla
annetussa asetuksessa säädettyjä hirvieläinten
metsästyksessä käytettäviä varusteita,

9) metsästyksen johtajana jättää suoritta-
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matta hänelle kuuluvan 30 §:n nojalla anne-
tulla asetuksella säädetyn tehtävän,

10) metsästää tai toimii metsästyksen joh-
tajana suorittamatta riistanhoitomaksusta ja
pyyntilupamaksusta annetussa laissa
(616/1993) säädettyä riistanhoitomaksua,

11) toimii ampujana suorittamatta 21 §:ssä
säädettyä ampumakoetta,

12) laiminlyö metsästyskortin tai ampu-

makoetodistuksen esittämisen 22 §:ssä sääde-
tyllä tavalla tai

13) metsästää tai toimii metsästyksen joh-
tajana vastoin rikoslain 48 a luvun 6 §:n no-
jalla tuomittua metsästyskieltoa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2012.
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