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Laki
metsästyslain 42 ja 75 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan metsästyslain (615/1993) 42 § ja 75 §:n 1 momentin 3 kohta, sellaisina kuin

ne ovat, 42 § osaksi laissa 159/2011 ja 75 §:n 1 momentin 3 kohta laissa 516/2002, seu-
raavasti:

42 § 

Vierasperäisen riistaeläimen ja riistaeläinkannan maahantuonti ja luontoon laskeminen

Tässä pykälässä tarkoitetaan:
1) vierasperäisellä riistaeläimellä villikania, kanadanmajavaa, piisamia, rämemajavaa,

tarhattua naalia, supikoiraa, pesukarhua, minkkiä, kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeu-
raa, valkohäntäpeuraa ja muflonia sekä kanadanhanhea ja fasaania;

2) vierasperäisellä riistaeläinkannalla 5 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja
riistaeläimiä, jotka eivät kuulu vierasperäisiin riistaeläimiin ja jotka ovat peräisin muualla
kuin Suomessa esiintyvästä luonnonvaraisesta kannasta tai Suomen ulkopuolella tarhatus-
ta kannasta.

Vierasperäisen riistaeläimen ja vierasperäisen riistaeläinkannan tuonti Euroopan unio-
nin ulkopuolelta ja Euroopan unionin jäsenvaltiosta sekä niiden laskeminen luontoon on
kielletty ilman Suomen riistakeskuksen lupaa. Lupa on evättävä, jos toimenpiteestä voi ai-
heutua haittaa luonnolle tai luonnonvaraiselle eläimistölle. Luvassa voidaan antaa määrä-
yksiä siitä, miten maahantuonti ja tuonti toisesta jäsenvaltiosta sekä luontoon laskeminen
on suoritettava. 

Mitä 2 momentissa säädetään, sovelletaan vastaavasti Ahvenanmaalta olevan vieraspe-
räisen riistaeläimen ja vierasperäisen riistaeläinkannan tuontiin muualle Suomeen ja luon-
toon laskemiseen siellä.

Haitallisten vieraslajien maahantuonnista ja ympäristöön päästämisestä säädetään hai-
tallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta annetussa
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1143/2014 sekä vieraslajeista
aiheutuvien riskien hallinnasta annetussa laissa (1709/2015). Vieraslajien ympäristöön
päästämisestä säädetään vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetussa laissa. 
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75 §

Metsästyslain säännösten rikkominen

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

3) tuo maahan tai laskee luontoon vierasperäisen riistaeläimen tai vierasperäisen riis-
taeläinkannan taikka tuo Ahvenanmaalta olevan vierasperäisen riistaeläimen tai vieraspe-
räisen riistaeläinkannan muualle Suomeen tai laskee tällaisen eläimen luontoon muualla
Suomessa ilman 42 §:ssä säädettyä lupaa tai lupaehdon vastaisesti,

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.
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