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Muutokset lain ja valtioneuvoston
asetuksen tasolla
• Laki metsästyslain muuttamisesta (206/2013)
• Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen
muuttamisesta (557/2013)
• Valtioneuvoston asetus metsästyslaissa säädetyistä
poikkeusluvista (452/2013)
• Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen 16 §:n
muuttamisesta (346/2013)
• Valtioneuvoston asetus riistavahingoista (309/2013)
• Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen
muuttamisesta (270/2013)
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Maa- ja metsätalousministeriön asetukset
• Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen riistakeskuksen ja
riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuodeksi
2013 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 ja 2 §:n
muuttamisesta (357/2013)
• Maa- ja metsätalousministeriön asetus ampumakokeesta annetun
maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 6 ja 7 §:n muuttamisesta
(356/2013)
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§§§§§
Sisältömuutoksista tarkemmin…
§§§§§
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Metsästyslain muutos
• Laki metsästyslain muuttamisesta (206/2013)
– Voimaan 1.6.2013
– Täsmennettiin kiellettyjen pyyntivälineiden ja pyyntimenetelmien
luetteloa (mm. lintu- ja luontodirektiivien edellyttämänä)
– Täsmennettiin asetuksenantovaltuuksia pyyntivälineiden ja
pyyntimenetelmien osalta
– Täsmennettiin asetuksenantovaltuutta piisamin ja majavan
pesän ja siihen liittyvän rakennelman rauhoituksen osalta
– Täsmennettiin (=lisättiin) Suomen riistakeskuksen toimivaltaa
poikkeusluvissa
– Uusi poikkeuslupatyyppi munien ja pesien hävittämiseen
– Täsmennettiin rauhoittamattomien eläinten pyynnissä käytettyjä
kiellettyjä pyyntivälineitä ja pyyntimenetelmiä
– Uusi poikkeuslupatyyppi rauhoittamattomien nisäkkäiden
pyyntiin kielletyillä pyyntivälineillä ja pyyntimenetelmillä
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Metsästyslain muutos
• Täsmennettiin poliisilain 25 §:n nojalla lopetetun
riistaeläimen ”kohtaloa” (ML 83 d §)
– Poliisilain (493/1995) 25 §:n nojalla lopetettu
ahma, ilves, karhu, saukko ja susi kuuluvat
valtiolle ja muu riistaeläin kuuluu alueen
riistanhoitoyhdistykselle.
– Edellä 1 momentissa tarkoitettu ahma, ilves,
karhu, saukko tai susi on toimitettava
riistantutkimusta tekevälle tutkimuslaitokselle.
Tutkimuslaitos voi luovuttaa eläimen
yleishyödylliseen tarkoitukseen tai hävittää sen.
16.8.2013

© Suomen riistakeskus

6

Valtioneuvoston asetus
metsästysasetuksen muuttamisesta
(270/2013)
• 10 § Rautojen käyttäminen
– Riistaeläinten pyydystämisessä saa käyttää vain rautoja, jotka
aiheuttavat lauetessaan eläimen välittömän kuoleman. Raudat
on huollettava säännöllisesti. Raudat on sijoitettava siten, ettei
niistä aiheudu vaaraa ihmisille tai muille kuin pyydystettäville
eläimille.
– Rautoja saa käyttää maalla hillerin, kärpän, minkin, näädän ja
oravan metsästämiseen sekä rauhoittamattomien nisäkkäiden
pyydystämiseen.
• Aiemmin sai käyttää majavien, piisamin, tarhatun naalin, ketun,
supikoiran, kärpän, minkin, hillerin, näädän, mäyrän ja saukon
metsästykseen sekä rauhoittamattomiin eläimiin kuuluvien
nisäkkäiden pyydystämiseen.

– Rautojen läpimitta (maalla) saa olla enintään 20 senttimetriä.
16.8.2013
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Valtioneuvoston asetus
metsästysasetuksen muuttamisesta
(270/2013)
• 10 § Rautojen käyttäminen
– Rautoja saa käyttää veden alla euroopanmajavan,
kanadanmajavan, minkin ja piisamin metsästämiseen sekä
rauhoittamattomien nisäkkäiden pyydystämiseen.
– Rautojen läpimitta (veden alla) saa olla enintään 30 senttimetriä.
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Valtioneuvoston asetus
metsästysasetuksen muuttamisesta
(270/2013)
• 14 § Valonlähteen käyttäminen
– Keinotekoista valonlähdettä saa käyttää
haavoittunutta tai jalkanarussa olevaa eläintä
jäljitettäessä ja lopetettaessa sekä luolassa,
loukussa, louhikossa, rakennuksessa,
rakennuksen tai puupinon alla taikka muutoin
avuttomassa tilassa olevaa eläintä lopetettaessa.
• Aiemmin keinotekoista valonlähdettä sai käyttää
haavoittunutta tai jalkanarussa olevaa eläintä jäljittäessä ja
lopetettaessa sekä loukussa olevaa eläintä lopetettaessa.
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Valtioneuvoston asetus
metsästysasetuksen muuttamisesta
(270/2013)
• 14 a § Lehtipuhaltimen käyttäminen
– Lehtipuhallinta saa käyttää vain luolassa, louhikossa,
rakennuksessa, rakennuksen tai puupinon alla taikka
niitä vastaavissa olosuhteissa olevan tarhatun naalin,
ketun, supikoiran, minkin, kärpän, oravan, mäyrän,
pesukarhun sekä rauhoittamattomien nisäkkäiden
pyydystämiseksi tai karkottamiseksi.
– Pykälässä aiemmin ollut ääntä synnyttävän
koneellisen laitteen käyttökielto tiettyjen lajien
pyynnissä siirtyi ML 33 §:ään (ja kielletyksi)
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Valtioneuvoston asetus
metsästysasetuksen muuttamisesta
(270/2013)
• 15 § Myrkyn käyttäminen rauhoittamattomien
eläinten pyynnissä
– Rottien, hiirien ja myyrien tappamiseen saa
käyttää myrkkyä ja myrkytettyä syöttiä vain
rakennuksessa, pihapiirissä, puutarhassa,
turkistarhassa, kaatopaikalla ja
vesiviljelylaitoksessa.
– Myrkyt ja myrkytetyt syötit on asetettava siten,
että ne eivät aiheuta vaaraa ihmisille tai muille
kuin tässä pykälässä tarkoitetuille eläimille.
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Valtioneuvoston asetus
metsästysasetuksen muuttamisesta
(270/2013)
• 15 a § Sähkön käyttäminen rauhoittamattomien
nisäkkäiden pyynnissä (uusi säännös)
– Sähköä saa käyttää vain suljetulla loukulla
pyydystetyn rotan, hiiren tai myyrän lopettamiseksi.
– Tällaista loukkua saa käyttää vain rakennuksessa,
pihapiirissä, puutarhassa, turkistarhassa,
kaatopaikalla ja vesiviljelylaitoksessa.
– Loukut on asetettava siten, että ne eivät aiheuta
vaaraa ihmisille tai muille kuin tässä pykälässä
tarkoitetuille eläimille.
– Sähköllä tappava loukku on huollettava säännöllisesti.
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Valtioneuvoston asetus
metsästysasetuksen muuttamisesta
(270/2013)
• 16 a § Luotiasetta koskevat yleiset vaatimukset
– valkohäntäpeuran, saksanhirven, metsäpeuran,
kuusipeuran, japaninpeuran, villisian, hirven tai
karhun ampumiseen on käytettävä laajenemaan
suunniteltua luotia
– Aiemmin oli ”ei saa käyttää kokovaippaista luotia”
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Valtioneuvoston asetus
metsästysasetuksen muuttamisesta
(270/2013)
• 19 § Poikkeus aseita koskevista kielloista
– Tarkoitukseen sopivaa ampuma-asetta saa
käyttää haavoittunutta, jalkanarussa, luolassa,
loukussa, louhikossa, rakennuksessa,
rakennuksen tai puupinon alla taikka muutoin
avuttomassa tilassa olevaa eläintä lopetettaessa.
• Aiemmin: Sen estämättä, mitä edellä säädetään, saa
luolassa, loukussa tai muutoin vastaavissa olosuhteissa
olevan eläimen sekä haavoittuneen tai loukkaantuneen
eläimen ampumiseen käyttää tarkoitukseen sopivaa
ampuma-asetta.
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Valtioneuvoston asetus
metsästysasetuksen muuttamisesta
(270/2013)
• 20 a § Ilma-aseen käyttäminen (uusi säännös)
– Ilma-asetta saa käyttää vain rakennuksen sisällä
ja siellä vain muun rauhoittamattoman nisäkkään
kuin villiintyneen kissan tappamiseen.
– Ilma-asetta saa käyttää riistaeläimen tai
rauhoittamattoman eläimen ampumiseen
tainnuttavaa ainetta sisältävällä ammuksella
tutkimus-, istutus- tai
uudelleensijoitustarkoituksessa.
16.8.2013
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Valtioneuvoston asetus
metsästysasetuksen muuttamisesta
(270/2013)
• 22 § Hirvieläinten metsästyksessä käytettävät varusteet
– Kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven,
valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästyksessä
metsästykseen osallistuvien on käytettävä oranssinpunaista tai
oranssia päähinettä tai päähineen suojusta ja ylävartalon
peittävää vaatetta. Oranssia tai oranssinpunaista väriä on oltava
vähintään kaksi kolmasosaa vaatteen ja päähineen näkyvästä
pinta-alasta.
– Edellä 1 momentissa säädetty vaatimus ei kuitenkaan koske
metsästäjää, joka metsästää rakennelman suojasta.
• Siirtymäsäännöksen mukaan punaista päähinettä ja vaatetta käyttää
31 päivään tammikuuta 2014 saakka.
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Valtioneuvoston asetus
metsästysasetuksen muuttamisesta
(270/2013)

• 26 § Euroopanmajavan ja kanadanmajavan sekä piisamin pesän
rauhoitus
– Piisamin ja majavan asuttua pesää ei saa rikkoa. Asuttuun
pesään liittyvän padon tai muun rakennelman saa vahinkojen
estämiseksi kuitenkin rikkoa:
• 1) kesäkuun 15 päivän ja syyskuun 15 päivän välisenä aikana Lapin
maakunnassa;
• 2) kesäkuun 15 päivän ja syyskuun 30 päivän välisenä aikana
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa,
• 3) kesäkuun 15 päivän ja lokakuun 15 päivän välisenä aikana
Pohjanmaan, Keski- Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan, KeskiSuomen, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan
maakunnissa; sekä
• 4) kesäkuun 15 päivän ja lokakuun 31 päivän välisenä aikana
muualla Suomessa.
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Valtioneuvoston asetus
metsästysasetuksen muuttamisesta
(270/2013)
• 45 § Poromiehen oikeus metsästysaseen
kuljettamiseen
– Poliisi voi paliskunnan poroisännän esityksestä
antaa poronhoitotyötä suorittavalle poromiehelle
luvan kuljettaa moottorikäyttöisellä ajoneuvolla
maastossa metsästyslain 35 §:n 3 momentin
säännöksen estämättä sellaista
metsästyskivääriä, jonka luodin osumaenergia
täyttää tämän asetuksen 16 a §:n 2 momentin 2
kohdassa säädetyt vaatimukset.
• Aiemmin ”poliisipiirin päällikkö”
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Valtioneuvoston asetus riistavahingoista
(309/2013)
• Asetus tuli voimaan 29.4.2013.
– Asetuksella kumottiin valtioneuvoston asetus
riistavahingoista (367/2010).

• Asetuksessa säädetään riistavahinkojen
korvaamisperiaatteet

16.8.2013
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Valtioneuvoston asetus
metsästysasetuksen 16 §:n
muuttamisesta (346/2013)
• 16 § Yleiset ampuma-asevaatimukset
– Voimaan 1.6.2013 (korjattiin aiemmin annettua asetusta 270/2013)
– Itselataavaa asetta, jonka lippaaseen mahtuu kolme patruunaa, ei saa
käyttää metsästyslain 5 §:ssä mainittujen lintujen eikä metsäjäniksen,
euroopanmajavan, suden, karhun, hillerin, saukon, näädän, ilveksen,
itämeren norpan, kirjohylkeen ja hallin ampumiseen.
– Sellaisen itselataavan aseen, jonka lippaaseen mahtuu enemmän kuin
kolme patruunaa, käytön kieltämisestä metsästyksessä säädetään
metsästyslain 33 §:ssä.
– Metsästyksessä saa käyttää vain ampuma-aselain (1/1998) 6 §:n 2
momentin 1–3 ja 8 kohdassa tarkoitettua ampuma-asetta sekä 11 ja 12
kohdassa tarkoitettua ampuma-asetta, joka on vähintään 600 millimetriä
pitkä ja jonka piippu on vähintään 300 millimetriä pitkä.
16.8.2013
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Valtioneuvoston asetus metsästyslaissa
säädetyistä poikkeusluvista (452/2013)
• Asetus tuli voimaan 24.6.2013.
– Asetuksella kumottiin metsästyslaissa säädetyistä
poikkeusluvista annettu valtioneuvoston asetus
(169/2011).
• Riistakeskuksen on selvitettävä tarvittaessa
viranomaisten, julkisia hallintotehtäviä hoitavien
organisaatioiden ja tutkimuslaitosten tiedot, jotka liittyvät
poikkeusluvan hakuperusteeseen
– Aiemmin aina (kunta, poliisi ja metsäkeskus)
• Ilveksen kannanhoidollinen metsästys alkaa
poronhoitoalueella jo 1.10.lukien (aiemmin 1.12.)
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Valtioneuvoston asetus metsästyslaissa
säädetyistä poikkeusluvista (452/2013)
• 5 § Poikkeusluvan voimassaoloaika
– Metsästyslain 41 a §:n 1 momentin nojalla myönnetty ahman, ilveksen, karhun,
saukon tai suden tappamista koskeva poikkeuslupa on voimassa enintään 21
vuorokautta.
– Muut kuin 1 momentissa tarkoitetut poikkeusluvat ovat voimassa määräajan,
jonka on vastattava poikkeusluvan tarkoitusta ja joka voi olla enintään viisi
vuotta. Poikkeuslupa voidaan myöntää vuotta pidemmäksi ajaksi vain:
• 1) pysyvästi perustetulle kohteelle;
• 2) eläimistön suojelemisen perusteella;
• 3) tutkimusperusteella; tai
• 4) luonnonhoitohankkeen yhteydessä.
– Poikkeusluvan saajan on ilmoitettava Suomen riistakeskukselle, jos vuotta
pidemmäksi ajaksi myönnetyn poikkeusluvan myöntämisedellytys ei ole enää
voimassa. Ilmoituksen seurauksena poikkeusluvan voimassaolo lakkaa.
Ilmoitukseen on liitettävä 7 §:ssä tarkoitettu saalisilmoitus vielä ilmoittamatta
olevalta kalenterivuodelta.
16.8.2013
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Valtioneuvoston asetus metsästyslaissa
säädetyistä poikkeusluvista (452/2013)
• 7 § Saaliin ilmoittamisvelvollisuus
– Poikkeusluvan saajan on ilmoitettava Suomen riistakeskukselle ja poliisille
ahman, ilveksen, karhun, saukon ja suden pyynnin tuloksesta ensimmäisenä
arkipäivänä siitä, kun poikkeusluvassa tarkoitettu riistaeläin on tullut
pyydystetyksi taikka, jos riistaeläin on jäänyt pyydystämättä, poikkeusluvan
voimassaolon päättymisestä.
– Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun pyynnin tuloksesta on ilmoitettava
poikkeusluvan voimassaolon päätyttyä seitsemän vuorokauden kuluessa. Jos
poikkeuslupa on myönnetty vuotta pidemmäksi ajaksi, ilmoitus on tehtävä kunkin
kalenterivuoden päätyttyä seitsemän vuorokauden kuluessa.
– Ilmoituksessa on mainittava pyydystettyjen eläinten määrä ja pyyntipaikan
koordinaatit. Nisäkkäiden osalta on ilmoitettava myös pyyntiajankohta ja
sukupuoli.
– Suomen riistakeskuksen on toimitettava maa- ja metsätalousministeriölle 1
momentissa tarkoitettujen lajien osalta saalistiedot kuukausittain. Muiden lajien
osalta tiedot on toimitettava kalenterivuosittain.
16.8.2013
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Valtioneuvoston asetus
metsästysasetuksen muuttamisesta
(557/2013)
• Tuli voimaan 1.8.2013
• Kumottiin 7 §
– Enontekiön, Inarin, Muonion ja Utsjoen alueella
pyydettyyn hirveen liittyvä ilmoitusvelvollisuus
poistui
• 21 § Rauhoittamattomien eläinten ampumista
koskevat säännökset
– Kissan sekä rauhoittamattomien lintujen
ampumiseen saa käyttää ampuma-asetta, joka
täyttää 16 a §:n 1 momentissa tai 17 §:ssä
asetetut vaatimukset.
16.8.2013
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Ministeriön asetuksista
• Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen
riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten
hallintotehtävien maksuista vuodeksi 2013 annetun maaja metsätalousministeriön asetuksen 1 ja 2 §:n
muuttamisesta (357/2013)
– Tekniset muutokset päätösmaksuihin uusien
lupatyyppien (metsästyslain muutos) vuoksi
• Maa- ja metsätalousministeriön asetus ampumakokeesta
annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 6 ja
7 §:n muuttamisesta (356/2013)
– Tekniset pykäläviittausmuutokset
metsästysasetusmuutoksen vuoksi
16.8.2013
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